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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Afrin’ deki harekatta, belki de bugüne 
kadarki en büyük güç ve destek kendi 
üretimimizden ve teknolojimizden gelmiştir. 

TSK ‘nın Zeytin Dalı adını verdiği Afrin 
‘e yönelik operasyonda  yerli savunma 
sanayiindeki çalışmaların ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Operasyonda kullanılan mühimmatların 
%70 – 75 gibi yüksek bir orandaki kısmı 
yerli olarak üretilmektedir. Roketsan ve 
Aselsan tarafından üretilen mühimmatlar, 
TAI tarafından modernize edilen ve yine TAI 
tesislerinde montajı yapılan F-16 Blok 40 
savaş uçakları kullanılmaktadır.

Zeytin Dalı Harekatı’nda yerli üretim Fırtına 
obüsleri de önemli rol üstlenmektedir. 
Fırtına obüsünün namlusu Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumundan, atış kontrol 
sistemleri Aselsan’dan, güç grubu dışındaki 
diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden 
tedarik edilmektedir. 

Üretimde talebin, arzı sürükleyici etkisi 
vardır.  Talebi olan mal üretilir. Askeri 

harcamalar arttığı zaman, onu üreten 
sektör harekete geçimekte, yan sanayiyi 
desteklemektedir. Bu sayede ekonomide 
canlılık meydana gelmektedir. 

Zeytin Dalı Harekatında kullanılan 
malzemelerin yerli üretim olması 
sayesinde; kur, faiz ve enflasyon oranlarında 
büyük bir değişme beklenmiyor.

Kendi ürettiğimiz  savaş malzemesini 
kullandığımız  zaman ekonomiye getirdiği 
yük, malzeme maliyeti seviyesine düşüyor. 
Örneğin, roketlerin cinsine göre, tanesinin 
fiyatı milyon dolardan başlıyor. Dışarıdan 
satın aldığınız zaman bu parayı ödemek 
zorundasınız. Kendimiz ürettiğimiz takdirde,  
roketin  ülkeye ekonomik yükü, malzeme ve  
emek maliyetine düşüyor. 

Zeytin Dalı Harekatında kullanılan askeri 
malzemenin ülkede üretilmesi nedeniyle,  
mühimmat ve askeri donanıma ilişkin 
harcamaların ekonomiye negatif bir etkisi 
olmayacaktır.

SAVUNMA SANAYİİ  
ÜRETİMİNİN  
EKONOMİYE ETKİSİ
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TESLİMATINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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ATLAS ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRÜNDE 
AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR
Atlas Atık Yönetimi Rew Fuarında Sorularımızı Yanıtladı

Merhaba, öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?
Atlas İnşaat bünyesinde kurulan Atlas 
Atık Yönetimi’nin hedefi; oluşan her tür 
atığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
yayınlamış olduğu yönetmelikler 
çerçevesinde günümüzün son teknoloji 
ve sistemlerini kullanarak toplamak, geri 
dönüşümünü sağlamak, sıfır atık politikasını 
benimseyerek tamamına yakınını bertaraf 
etmek, yenilenebilir enerji ve geri kazanım 
sağlamaktır. 

Bunun için teknolojisi tüm dünyada kabul 
edilmiş tesisler kurarak daha temiz, 
daha sağlıklı, yaşanabilir ortamlar temel 
hedefimizdir. Evsel nitelikli katı atıkların 
kaynağında ambalaj atıkları, organik atık 
ve diğer atıklar olarak üç ana kategoriye 
ayrılarak toplanmasını sağlamak, ambalaj 
atıklarını geri dönüşüme tabi tutmak, 
organik evsel atıklar, büyükbaş hayvan 
gübresi, kanatlı hayvan gübresi, pazar 
ve hal atıkları ve tarımsal atıklar, organik 
fermantasyon ile elektrik ve ısı elde etmek, 

kalan artığı topraklarımızın ihtiyaç duyduğu 
organik gübre olarak işlemek, depolanacak 
atık miktarını (inorganik) minimize etmek 
başlıca hedeflerimizdendir.

Atlas Atık Yönetimi 
Hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Ana faaliyet 
alanlarımız; 
katı atık 
yönetimi, 
kent temizliği 
için araç 
çalıştırılması, 
ambalaj atık 
yönetimi 
ambalaj 
atıkları 
toplama ve 
ayrıştırma 
tesisi kurma 
ve işletme, 
entegre 

katı atık yönetimi, ikili toplama sistemine 
uygun katı atıkların toplanması ve 
taşınması, geri dönüşüm, ayrıştırma ve 
atık hazırlama tesisleri kurma ve işletme, 
biyometanizasyon gazından (biyogaz) 
enerji üretimi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi 
kurma ve işletme, düzenli depolama sahası 
yapımı, işletilmesi ve depolama gazından 
enerji üretimi, vahşi depolama alanlarının 
rehabilitasyonu, transfer istasyonu kurma ve 
işletme gibi konulardır. 

Şu anda devam eden faaliyetlerimiz; 

• Şişli Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama 
Ayırma Tesisi İşletilmesi.

 Şişli ilçesi dahilindeki kent temizliği için 
araç çalıştırılması.

• Sancaktepe ilçesi dahilindeki kent 
temizliği için araç çalıştırılması.

• Elazığ ili tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi. 

• Bolu ili tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi.

•Osmaniye ili tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi. 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2018 7

• Osmaniye ili katı atık entegre yönetim 
sisteminin kurulması, gerekli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama 
sahasının işletilmesi, ambalaj atık 
ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, mekanik 
biyolojik ayrıştırma tesisi işletilmesi, vahşi 
depolama sahasının rehabilitasyonu, 3 adet 
atık transfer istasyonu yapımı, işletilmesi 
ve atıkların transferi, vahşi depolama 
sahalarından yatay ve dikey borularla 
elektrik elde edilmesi).

• Burdur ili katı atık entegre yönetim 
sisteminin kurulması, gerekli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama 
sahasının işletilmesi, ambalaj atık 
ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, mekanik 
biyolojik ayrıştırma tesisi işletilmesi, vahşi 
depolama sahasının rehabilitasyonu, 3 adet 
atık transfer istasyonu yapımı, işletilmesi 
ve atıkların transferi, vahşi depolama 
sahalarından yatay ve dikey borularla 
elektrik elde edilmesi).

• Edirne ili katı atık 
entegre yönetim sisteminin 
kurulması, gerekli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi (düzenli 
depolama sahasının 
işletilmesi, ambalaj atık 
ayrıştırma tesisi kurma ve 
işletme, mekanik biyolojik 
ayrıştırma tesisi işletilmesi, 
düzenli depolama 
sahasından yatay borularla 
elektrik elde edilmesi).

Atlas Atık 
Yönetimi olarak 

farkınız nedir? Sizi sektördeki 
diğer firmalardan ayıran 
özellikler nelerdir?
Sektörümüzdeki en temel problem 
bilinçlendirme çalışmalarının yetersizliğidir. 
Biz tüm gayretimizle özverili olarak çalışsak 
da atıklar kaynağında ayrıştırılmadığı için 
atık yönetimi çalışmalarımız aksamaktadır.

Toplumda bu konuda yeterli bilincin 
oluşmaması, her geçen gün artan nüfusla 
birlikte önemli bir sorun haline gelmektedir. 
Şu an yapılan bilinçlendirme çalışmalarının 
ve eğitimlerinin anaokullarına kadar 
indirgenmiş olması bizler için ümit vericidir. 
Daha önceki düzenlenmiş olan fuarlarda 
olduğu gibi  REW 2018 fuarında da birincil 
hedefimiz gelecek nesillerin, çevre ve 
atık yönetimi konusunda farkındalığının 
oluşturulmasıdır. Atlas Atık Yönetimi olarak 
bizler “Geleceğe enerjin kalsın” sloganıyla 
sıfır atık projesini benimseyerek çalışıyoruz. 

Şu an Atlas Atık Yönetimi 
istediğiniz konumda mı?
Sıfır atık projesi kapsamında Atlas Atık 
Yönetimi olarak üzerimize düşen görevleri 
yerine getirerek,  atık sektörüne yön veren 
lider firmalar arasında en üstte olmayı 
hedeflemekteyiz.

Atlas Atık Yönetiminin 
ileriki dönemlerde 
hedefleri nelerdir?
Atık yönetimi kapsamında, yaşam alanı 
ve doğaya olan hassasiyetimiz ile doğru 
teknoloji ve ekipmanlarla yaptığımız ve 
yapacağımız hizmetleri her detayı itina ile 
irdeleyerek gerçekleştirmekteyiz. 

Hedeflerimize ulaşma doğrultusunda evsel, 
ambalaj ve tıbbi atıkların bertarafında en 
uygun metodları kullanarak faaliyetlerimizi 
özenle yaparak, doğaya zarar vermeden 
emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Ürünlerinizde yeni 
teknolojiler nelerdir?
Hizmet olarak en  yeni ve en  iyi teknolojiyi 
kullanmak yurt dışındaki sistemlerin 
ülkemize uyarlanması hususunda 
sürekli olarak yeniliklere açık bir şekilde 
sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerimize 
devam etmekteyiz.

Rew fuarı beklentilerinizi 
karşıladı mı?
Standımıza ilgi oldukça yoğundu. Fuar 
süresinin hemen hemen tamamını 
ziyaretçilerimizle toplantılar yaparak 
geçirdik. Stant tasarımımızla   çevreye olan 
saygımızı ve işimize gösterdiğimiz önemi 
ortaya çıkarmak  ana hedefimizdi. Bunuda 
2018 REW  fuarının gözdesi haline gelen 
aracımızla ile gerçekleştirdik.

Fakat 14. Sü düzenlenen REW fuarına 
katılımcı ve ziyaretçi sayısının her geçen yıl 
azaldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Radüs dergisi ile ilgili 
fikirlerinizi alabilir miyiz?
Sektörün nabzını ölçen ve farkındalığın 
artırılması hususunda elinden geleni yapan, 
zaman zaman farklı konulara değinen, 
severek ve beğeni ile izlediğimiz sektörel 
dergidir.
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REW FUARINDA ERDEMLİ MAKİNA 
SORULARIMIZI YANITLADI

Merhaba, öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?
 Merhaba ben Sema KARAİSMAİLOĞLU 
Erdemli Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Pazarlama Satış Departmanı Yöneticisi 
ve Yönetim Kurulu üyesiyim. Sektörün 
içerisinde 18 yılı aşkın süredir çalışmaya 
devam etmekteyim.

Erdemli Makina hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Erdemli Makina,   Almanya’da çalıştıktan 
sonra  Türkiye’ye dönüş yapan  Mak. müh. A. 
Erdemli tarafından Çorum’da 1982  yılında 
kurulmuş ve  o zamanlar ülke için yeni 
olan  birkaç  makinanın yanında  vakumlu 
yol süpürme makinasını da ilk  defa yerli 
olarak üretmiştir. Zaman içinde vakumlu 
yol süpürme makinalarının  ülke çapında 
benimsenmesi ile de üretimini bu konuda  
yoğunlaştırmıştır.

 Halen vakumlu yol süpürme makinaları 
üretiminde  ülkemizin lider kuruluşu  
durumundayız ve bu konumumuzu devam 
ettirmeye çalışırken dış pazarları da gözden 
kaçırmamaya  gayret ediyoruz.

Fabrikamız Çorum Organize Sanayi 
Bölgesinde 11.500 m2 si kapalı alan 
olmak üzere toplamda, 54.000 m2 lik 
bir yerleşkede bulunmaktadır. Üç farklı 
şirketten oluşan firmamız Kamyon üstü , 

Hidrostatik ve Traktör 
çekmeli tip vakumlu yol 
süpürme makinaları 
üretmektedir.

Erdemli 
Makina olarak 
farkınız nedir? 
Sizi sektördeki 
diğer 
firmalardan 
ayıran 
özellikler 
nelerdir?

Farkımız ERDEMLİ olmak gerçekten.  Biz 
işimizi yaparken, gerçek dürüstlük, gerçek 
kalite ve gerçek verimlilik, peşinde olduk. 
Bu bizi biz yaptı. Güvenilir olduk, zaten ilk 
olmuştuk birde tercih edilen olduk.

Şu an Erdemli Makina 
istediğiniz konumda mı?
İstediği konumda değildir. Daha yapılacak 
çok işimiz var ; gidecek ve temizlenecek çok 
yolumuz…

İleriki dönemlerde Erdemli 
Makina’nın hedefleri 
nelerdir?
Piyasa ihtiyaçlarına göre ve müşteri 
beklentilerine uygun araçlar üretmek.

Ürünlerinizde yeni 
teknolojiler nelerdir?
Elbette. Bizim ürünlerimizde teknoloji ile 
birlikte gelişmeye devam ediyor.  Örneğin 
elektrikli yol süpürme makinası çalışmaları 
devam ediyor.

Rew fuarı beklentilerinizi 
karşıladı mı?
REW fuarı için müşteri ziyareti olarak iyiydi, 
hatta oldukça iyiydi. Ancak sonuçlarını yıl 
içerisinde gözlemleyebiliriz.

Radüs Dergisi ile ilgili 
fikirlerinizi alabilir miyiz?
Radüs Dergisi , üstyapı sektörüne yalın bir 
yayın organı olarak sektörü iyi bilen, bir 
vizyonda çalışmalarına devam ediyor. Biz de 
başarılar diliyoruz…
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BUMER MAKİNA REW FUARINDA 
SORULARIMIZI YANITLADI

Merhaba öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ben Bumer Makina Genel Müdürü 
Murat Sönmez.

Bumer Makina hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Bumer Makina araçüstü ekipman 
sektöründe 1998 senesinden beri faaliyet 
göstermekte.

Bumer Makine olarak üretimlerimiz 
genelde   çöp kamyonu ,platform ,vinç 
,damper,mobil mutfak araçları, mobil ikram 
araçları ,vidanjör , hooklift ,hidrolift ,kayar 
kasa ve kurtarma araçları üzerine olduğu 
gibi müşterilerimizin talebine göre özel 
üretimlerimizde mevcut.

Bumer Makina olarak 
farkınız nedir? Sizi 
sektördeki diğer 
firmalardan ayıran 
özellikler nelerdir?
Firma olarak bizi bir adım öne taşıyan en 
belirgin özelliklerimizden biri; geniş bir 
ürün yelpazesine sahip oluşumuz ve bu 
ürünlerimizi alanında uzman mühendis 
ve çalışanlarımızla kalitemizden ödün 
vermeden yürütebilmemizdir.

Şu an Bumer 
Makina 
istediğiniz 
konumda 
mı?
 Başarı ve yükseliş 
süre geldiğinde bir 
anlam ifade eder. 
Bulunduğumuz 
konumdan daima 
daha yükseğe çıkmayı 
hedeflemezsek başarı 
süreklilik kazanmaz 
nedenle biz hep bir 

adım ötesini hedeflemekteyiz.

Bumer Makina’nın ileriki 
dönemlerde hedefleri 
nelerdir?
Bumer Makina olarak hedefimiz her 
geçen gün gelişen üretim teknolojimiz ve 
genişlemekte olan ihracat hacmimizle 
dünyanın önde gelen araç üstü ekipman 
firmaları arasında yer almaktır.

Ürünlerinizde yeni 
teknolojiler nelerdir?
Bilgisayar destekli similasyon , platform 
vinç gibi araçlarda sanal ortamda devrilme 

ve eğilme testleri, hayata geçmiş projelerde 
elektronik denge ,ağırlık ve emniyet kontrol 
sistemleri(moment kontrol), CNC kontrollü 
metal işleme teknikleri kullandığımız bazı 
yüksek teknolojilerdendir.

Rew fuarı beklentilerinizi 
karşıladı mı ?
Genel anlamda verimli bir organizasyon 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle Orta 
Doğu ve Avrupa’dan misafirlerimizi 
standımızda ağırladık. Yurtiçindeyse özellikle 
çeşitli yerel yöneticilerle bir araya gelme 
imkanımız oluştu.B2B görüşmeler ve 
etkileşimi arttıracak farklı organizasyonların 
düzenlenmesi ,ilerleyen dönemlerde fuar 
katılımına yönelik katkı sağlayacaktır diye 
düşünüyoruz.

Radüs dergisi ile ilgili 
fikirlerinizi alabilir miyiz?
Sektörün önde gelen yayın  organlarından  
olan  Radüs Dergisi yaptığı işler itibariyle 
verimli çalışmalara imza atmaktadır.
Araç üstü ekipman sektörünün destekleri 
ile daha geniş kitlelere ulaşabileceğini 
düşünüyorum.

Son olarak firmanız ile 
ilgili eklemek istedikleriniz 
var mı?

Yenilikçi 
vizyonumuz 
ve müşteri 
memnuniyetini 
baz alan çalışma 
anlayışımız ile 
her geçen gün 
hedeflerimize 
doğru emin 
adımlarla 
ilerliyoruz.
Çalışmalarıyla 
ekipman 
sektörüne 
emek veren  
tüm firmalara 
teşekkür eder 
,başarılar dileriz.



Ya am, Tüm htiyaçların Toplamıdır

Güvenilir, temiz, dayanıklı uzun ömür.  
Çalışırken veya eğlenirken, Trojan, Reliant Serisi AGM Aküleriyle tüm günlük ihtiyaçlarınızı 
karşılar. En kapsamlı ürün portföyüyle Orijinal Amerikan yapımı, gerçek Deep-Cycle, tamamen 
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2017 YILI 17 BÖLGEYE DAĞITILAN 
40 ADET KARLA MÜCADELE ARAÇ 
TESLİMATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk ekonomisinin 
son yıllarda tüm 
dünyanın takdirini 
kazanan bir ivme ile 
neredeyse parlayan 
bir yıldız ülke olması 
ve buna paralel olarak 
araç üstü ekipman 
endüstrisi yerli 
üretimin alternatifi 
olarak Diyarbakır 
O.S.B üretimini 
gerçekleştiren 
Odabaşı Makine 
Otomotiv A.Ş 
kurulduğu günden bu 
yana birçok alanda 
kamu kuruluşunun 
ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayan 
Odabaşı Makine 
Otomotiv A.Ş  
her geçen gün 
başarılarına bir 
yenisini daha ekliyor.   

Kışla mücadele ürünleri ile kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektörde karla mücadele 
işi yapan firmaların ihtiyaçlarına çözüm 
ortağı olan , Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş   
T.C Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne yapmış 
olduğu 40 adet şasi tipi 6X6 şasi araçlara 
yapmış olduğu karla mücadele araç üstü 

ekipmanlarını teslimatla bir kez daha 
yüksek standartta ürün ve hizmet 
sunmanın gururunu yaşamış  ülkemize 
hizmet veren kamusal alanda görev ifa 
eden Karayolları Genel Müdürlüğüne 
bağlı 17  ile dağıtılmak üzere karla 
mücadele araçlarını teslim etmiştir. 

Bunun  sevincini tüm çalışan ekip 
çalışanlarıyla birlikte paylaşarak 
bu duygu ile daha iyi ve faydalı 
ürünler geliştirme konusunda 
hedeflemiş olduğu pazarda 
etkin ve müşteri ihtiyaçlarını 
görerek ve teknolojinin gerisinde 
kalmayan ekip ve ekipmanlar ile 
çalışmalarına sürdürmektedir  
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ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİSİ EMOSS MOBİLE SYSTEMS, 

ALLİSON 4500 TAM OTOMATİK ŞANZIMANI 
TERCİH EDİYOR

Avrupalı araç 
üreticileri, tork 
arttırımı sayesinde 
daha ağır yükler 
taşımak, dik 
yokuşlarda üstün 
çekiş gücü sağlamak 
ve batarya ömrünü 
uzatmak amacıyla 
Allison kullanıyor.

Avrupa’daki emisyon ve gürültü 
yönetmeliklerini yerine getirme 
yükümlülüğü ile EMOSS Mobile Systems, 
480 kilometreyi aşan yol menzilli sunan 
Allison şanzıman donanımına sahip 
elektrikli kamyonu geliştirdi. 

Daha uzun menzil sunan EMOSS E.V.E.R. 
Elektrikli Kamyon, aküyü tekrar şarj etmek 
ve maksimum menzili sağlamak için 
120 kilovat-saat (kWh) akü gruplarından 
ve sıvılaştırılmış petrol gazlı elektrik 
jeneratöründen faydalanıyor. Ayrıca Allison 
4500 tam otomatik şanzıman donanımı ve 
50 metrik tona kadar brüt toplam ağırlık ile 
sunuluyor. 

EMOSS Teknoloji Başkanı Martijn 
Noordam, konu ile ilgili açıklamasında; 
“Allison tam otomatik şanzıman, bizim için 

doğru performansı elde etmemizi 
sağlayan tek seçenek oldu.  

Allison donanımlı EMOSS 
kamyonları kullanan 

müşterilerimiz, bu 
araçlardan yüzde 

100 memnun.  
Müşterilerimiz, 
kamyon 
mükemmel 
bir biçimde 

çalışana kadar, yüzde 30 seviyesinde 
dur-kalk döngüsünün gerçekçi olduğunu 
düşünmemişlerdi bile“ diye belirtti. 

Tam yüklü olduğunda altı ileri vites kullanımı 
için kalibre edilen Allison Transmission, 
dağlık arazi ve dik yokuşların çok olduğu 
güzergahlarda daha ağır yükleri taşımak ve 
zorlu yol koşullarında yüksek performans 
sağlamak adına kritik bir çözüm sunuyor. 

Allison Ürün Mühendisliği Başkanı Randy 
Kirk ise; “Allison, aktarma organları ve her 
türlü ticari araç tahrik sisteminin en etkin 
şekilde çalışmasını sağlıyor. Allison tam 
otomatik şanzımanlar, ticari uygulamaların 
geniş bir yelpazede elektrikli hale 
getirilmesinin yolunu açan, kanıtlanmış, hızlı 
ve en ideal şekilde entegre edilmiş çözümler 
sunuyor” dedi.

Allison tam otomatik şanzıman, aktarma 
organlarının kilit noktası olarak ön plana 
çıkıyor. Şanzıman, elektrikli motor ve batarya 
grubu üzerindeki yükü azaltmak için tork 
artırımı sağlıyor. Ayrıca enerji tüketimini 
düşürerek, menzili arttırarak ve daha az 
maliyetli, daha hafif, daha küçük bileşenlerin 

kullanımını kolaylaştırarak elektrikli 
motorun, uzun kullanım ömrü ve optimum 
verimlilik ile çalışmasını mümkün kılıyor. 

EMOSS, DAF şasisi kullanan Allison 
donanımlı E.V.E.R. kamyonunu Almanya 
Münih’te düzenlenen eCarTec Fuarı’nda 
ilk kez sergiledi .Bu sene de pilot 
müşterilerle test sürüşlerini yapmayı 
planlıyor. EMOSS, E.V.E.R. kamyonlarına 
ek olarak inşaat, dağıtım ve atık toplama 
uygulamalarında kullanılmak üzere Allison 
şanzıman donanımlı elektrikli kamyonlar 
da geliştiriyor. Bu uygulamalar; damperli 
kamyonları, orta ağırlıkta hizmetler için 
üretilen kamyonları, atık toplama araçları 
ve diğer elektrikli kamyon segmentlerini 
kapsıyor.

Elektrikli araçlar konusunda on yılı aşkın 
tecrübesi, tam elektrikli güç aktarma 
organları geliştirmesi ve entegrasyon 
uzmanlığı ile EMOSS, otobüs ve kamyon 
üreticilerinin çözüm ortağı olarak 
çalışmalarına devam ediyor. Kendi markası 
altında EMOSS elektrikli kamyon, otobüsl 
ve çekici üretiminin yanı sıra yedek/akü 
sistemleri  de sunuyor. 
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Dergimizin yayıma başlamasının 5. yılı anısına hazırlamış 
olduğumuz plaketler; bu süreç boyunca yanımızda olan 
ve desteklerini esirgemeyen firmalara Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürümüz Burhan Fırat tarafından takdim edilmiştir .
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ÇEVRECİ, SESSİZ VE EKONOMİK YÜKLEME 
VE SIKIŞMA SİSTEMİ ELEKTRİKLİ  ÇÖP 
TOPLAMA KAMYONU HAYIRLI OLSUN!

Çevre temizlik 
vergileri ile Melikgazi 
Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 
günden güne 
büyüyen ve gelişen 
Melikgazi İlçesinde 
daha etkin, verimli 
ve seri hizmet 
sunabilmek amacı ile 
araç parkını çevreci, 
gürültü çıkarmayan 
ve ekonomik araçlar 
ile genişlettiklerini 
bildirdi. 

Melikgazi Belediyesi olarak çöp toplama 
araçlarında daha önce akaryakıt ile çalışan 
sistemin artık elektrik ile çalışan sisteme 
dönüştürdüklerini  ifade eden Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç, sistemin elektrik ile 
çalışması sonucu gürültü çıkarmayan, 
yakıttan tasarruf sağlayan ve çevreci bir 
sistemin şehrimize kazandırıldığını  belirtti.

Çöp toplama aracındaki yükleme ve 
boşaltma sistemi olan aracın çevre temizlik 
vergileri ile alındığını vurgulayan Başkan Dr. 

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin 
hep ilk’leri gerçekleştiren bir belediye 
olduğunu söyleyerek araç ile ilgili olarak 
şunları söyledi;

“Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı 
büyümekte ve bu fiziki olarak büyümekte 
ve nüfusu da artmaktadır. Dolayısı ile 
her hizmet verilen alan ile birey sayısı da 
artmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin 
ve verimli bir hizmet için teknolojinin her 
türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. 
Daha kısa sürede daha çok alan da temizlik 
çalışması yapabilmek hem zaman hem 

yakıttan tasarruf sağlamak adına 
son teknoloji ile donatılmış araçları 
şehrimize kazandırıyoruz. Bunu 
yaparken de gürültü çıkarmayan, 
yakıttan tasarruf sağlayan ve çevre 
dostu araçların alınmasına veya 
yapılamasına öncelik sağlıyoruz. 
Bu amaç ile sıkıştırmalı ve 
boşaltma sistemini bundan böyle 
elektrikli sisteme dönüştürerek 
halkımızın hizmetine sunacağız” 

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 
çevre temizlik vergileri ile 

alınan araçların Melikgazi’nin Referans 
hizmetlerinde verimliliğini artıracağını 
sözlerine ekledi.
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TESTEREDEN KAĞIT KESME 
MAKİNELERİNE

Büyükkaynak ailesi 
Konya’nın eski 
ailelerindendir. 
Ailesinin geçimini 
ayakkabı tamirciliği 
ile sağlayan Ahmet 
Büyükkaynak maddi 
zorluklar nedeniyle 
Nail, Mehmet ve 
Süleyman adlı 
üç oğlunu küçük 
yaşlarda çırak 
olmaları için sanayiye 
gönderir…

Meslek lisesi mezunu olan Nail 
Büyükkaynak sanayide bir atölyede 
çalışırken, kardeşleri Mehmet ve Süleyman 
Büyükkaynak kendilerine küçük bir dükkân 
açar ve orada çalışmaya başlarlar. Nail 
Büyükkaynak çalıştığı dükkânın tüm işlerini 
sırtlanmış gece gündüz çalışırken bir gün 
ustası yeni makineler alınca, “Usta sen 
bunları aldın ama ben ne yapacağım, benim 
istikbalim ne olacak?” diye sorar. Ustası, 
“Senin istikbalinden bana ne!” deyince çok 
kırılır ve ustasına ayrılmak istediğini söyler. 
Ustası yapma, gitme dese de dinlemez ve 
kardeşleriyle birlikte kendi dükkânlarını 
açmaya karar verirler. 

KENDİ TESTERELERİNİ 
KENDİLERİ YAPARLAR 
Üç kardeş, o zamanlar Bulgur Tekkesi 
olarak bilinen, şimdi şehrin tam 
merkezindeki Aziziye Camii’nin orada 50 
metrekarelik ilk tornacı dükkânlarını 1959 

yılında açarlar. Dükkânı açarlar fakat çok 
ilkel bir tornadan başka hiçbir malzemeleri 
yoktur. Bir gün kullandıkları bir malzemenin 
kesilmesi gerekince ağabey Nail 
Büyükkaynak, kardeşi Mehmet’e parçayı 
tanıdıkları bir ustaya kestirip gelmesini 
söyler. Mehmet Büyükkaynak malzemeyi 
götürür fakat götürdüğü usta para olmadan 
malzemeyi kesmeyeceğini söyleyince çok 
bozulur. Parçayı kestirmeden döner ve 
durumu ağabeyine söyler. Nail Büyükkaynak 
haksızlığa gelemeyen, eyvallah etmeyen 
biridir, “Malzemeyi buraya koy, bunu kesecek 
testereyi kendim yapacağım.” der.  Ve kafa 
kafaya vererek kendi testerelerini kendileri 
yaparlar. Bu ilk testereyi hatıra olarak uzun 
süre saklarlar. Daha sonra kayışlı kasnaklı 
bir torna alırlar. İmkânların çok kısıtlı olduğu 
bir dönemdir. Sanayi de herkes gittikten 
sonra uzun milleri caddeye çıkarır ve torna 
işlerini öyle yaparlar. Büyük yokluklar 
çektiklerini belirten Sami Büyükkaynak, 
“Birkaç makinede sadece bir motor 
bulunuyordu. Bir motorla hem torna, hem 
planyayı çalıştırırdık. O zorluklar içinde 
lastik kaplama makineleri ve marangoz 

makineleri gibi farklı makineler yaptık.” 
diyor.

İKİ GECE UYUYAMAZLAR 
Zamanla bulgur tekkesindeki dükkân 
küçük gelmeye başlayınca, Meram eski yol 
üzerinde şehir merkezinden uzak bir yerde 
1000 metrekarelik bir yer alırlar. Buranın 
150 metrekaresini kapatarak çalışmaya 
başlarlar. Yeni yere geçiş sürecinde 
kardeşlerden biri Bulgur Tekkesi’ndeki 
dükkânda, diğeri de Meram’da açılan 
atölyede çalışır. Yeni atölyeye geçtikleri 
dönemde İstanbul’dan yeni bir torna alırlar. 
İstanbul’dan gelen bu yeni torna makinesine 
çok sevinir iki kardeş, iki gece uyuyamazlar… 
Bir süre sonra Bulgur Tekkesi’ndeki dükkânı 
kapatır ve malzemeleri Meram’daki yeni 
atölyeye taşırlar. Meram yolu üzerindeki 
atölyenin evlerine çok uzak olduğunu 
söyleyen Sami Büyükkaynak, “Evimizle 
atölye arasında 10 kilometre kadar mesafe 
vardı. O yüzden bisikletle gidip gelirmiş 
babamlar ama bisikletlerinin freni bile 
yokmuş. Kış günlerinde yürüme gider 
gelirlermiş. Zamanla işleri büyütmüşler ve 
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bir araba almışlar.” diyor.

İLK KAĞIT KESME 
MAKİNESİ YAPILIR
Üç kardeş çalışmaya devam ederken, 
Türkiye’de kağıt kesme makinelerinde bir 
boşluk olduğunu görür ve kağıt kesme 
makinesi yapmaya karar verirler. 1968 
yılında ilk kez motoru olmayan, tamamen 
kol gücüyle çalışan 57’ye 82 diye tabir 
edilen kâğıt kesme makinesini yaparlar. 
Yaptıkları bu ilk makine piyasada epey 
tutulur ve Türkiye’nin farklı illerinden 
siparişler almaya başlarlar. İşler açılınca 
bu kez aynı makinenin motorlusunu da 
yaparlar. Bir süre sonra makine için Konya 
dışından telefonlar gelmeye başlar fakat 
kendi telefonları yoktur ve komşularının 
telefonunu kullanmaktadırlar. 10 yıl önce 
yazıldıkları telefon henüz çıkmamıştır. Tam 
bu süreçte bir gün haber gelir, telefon çıktı 
diye. Telefonun gelmesine çok sevinen 

Mehmet Büyükkaynak, o gün kıbleye değil 
telefona doğru namaza durur yanlışlıkla. 
“Kıbleyi bile şaşırdım bu telefon yüzünden” 
der. 

İŞLERİ ÇOCUKLARA 
BIRAKTILAR
Bu sırada çocuklar da yetişmeye 
başlamıştır. 1973 yılında ilkokulu bitiren 
Sami Büyükkaynak atölyede çırak olarak 
çalışmaya başlar. Sami işe başladığında 
amcaoğlu askerdedir. 1975’te amcaoğlu 
da askerden gelir ve beraber çalışmaya 
başlarlar. Fakat henüz söz sahibi değillerdir. 
Hatta yazıhaneye bile giremezler. İşi 
iyi öğrenmeleri için bütün tezgâhlarda 
çalıştırılırlar. 1980’lere bu şekilde gelirler. 
1980 darbesinde sonra belirsiz bir dönem 
başlar ve firma bu yıllarda fazla bir gelişme 
gösteremez. Aynı modelleri yapmaya 
devam ederler. Bu durgun yıllarda Sami 
Büyükkaynak askere gider. Askerden 

döndüğünde ise artık Özallı yıllar başlamak 
üzeredir. Talepler ve teknolojiler gelişmeye 
başlar. 1990’lı yıllara yaklaşılırken önce 
amcası sonrada babası firmadan ayrılır ve 
işi çocuklarına bırakırlar.

AMCAOĞLU İLE YOLLARI 
AYRILIR
Teknoloji geliştikçe daha hassas makineler 
talep edilmeye başlanır. Bunun üzerine iki 
amcaoğlu programlı makineler yapmaya 
karar verirler ve bu makineleri yaparlar. 
Bu makine ile birlikte firma Tüyap’ta 
düzenlenen ikinci matbaa fuarına katılır. 
Bu fuar aynı zaman da firmanın katıldığı 
ilk fuardır. Yaptıkları makine çok ilgi görür 
ve firmanın üç yıllık imalatını kapatacak 
kadar sipariş alır. 1992 yılına gelindiğinde 
amcaoğlu devam etmek istemez ve 
ayrılır. Sami Büyükkaynak tek başına 
devam eder. Amcaoğlunun ayrılmasının 
ardından Sami Büyükkaynak makinelerini 
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de yenilemek ister. Bu dönemde bir 
arkadaşından borverk tezgah alır. Borverk 
tezgahla birlikte bütün işleri değişir. İşler 
çok iyidir ve makine isteyenlere en az 
3-4 ay sonraya sıra vermektedirler. Tam 
makinelerin tutulduğu bu dönemde 1994 
yılında ekonomik kriz patlak verir. Yine 
de mali açıdan çok sıkıntı çekmez Sami 
Büyükkaynak, çünkü hammadde stokları 
yeterlidir. Nisan ayı itibariyle satışlar dursa 
da 25 kişilik ekibinden hiç kimseyi çıkarmaz. 
Bu dönemde otuzun üzerinde makine stok 
ederler.

KOSGEB’İN TEKLİFİ HER 
ŞEYİ DEĞİŞTİRİR
İşlerin adeta durduğu bu dönemde 
Kosgeb’ten gelen bir teklif firmanın 
bütün kaderini değiştirir. Kosgeb’te 
çalışan arkadaşları, Sami Büyükkaynak’a 
Suriye’de düzenlenecek olan fuara 
katılmasını söylerler. Bunun üzerine Şam’da 
düzenlenecek uluslar arası fuara katılmaya 
karar verir Sami Büyükkaynak. Babası, 
terör olayları nedeniyle Suriye’ye gitmesini 
istemese de, Kosgeb’teki arkadaşlarına 

söz verdiği için kararından vazgeçmez ve 
fuara katılır. Fuarda tanıştığı bir Suriyeli, 
makinelerini satmak istediğini söyler ve 
Sami Büyükkaynak da bu teklifi kabul 
eder. O güne kadar ihracat yapmamış olan 
firma, bu tarihten sonra yurt dışına makine 
satmaya başlar. Şam fuarı, Kaym Makine’nin 
katıldığı ilk uluslar arası fuardır ve bu 
fuarda elde ettikleri başarının ardından 
Mısır ve Irak fuarlarına da katılırlar. Katıldığı 
fuarlardan çok etkilenen Sami Büyükkaynak 
sürekli yeni projeler düşünür ve daha 
büyük makineler yapmak ister. Daha 
büyük makineler yapmaya başladığında 
başlarda kimse Avrupa ayarında makineler 
yapabileceğini düşünmez. Fakat o aldırmaz 
ve üretmeye devam eder. 

“BİR ÜLKEDE MATBAA AZ 
İSE KİTAP DA, DEFTER DE, 
ÜRETİM DE AZDIR”
Kaym Makine 1999 yılında Büsan Özel 
Organize Sanayi Sitesi’ndeki yerine taşınır 
ve faaliyetlerine burada devam eder. 2004’te 
katıldığı bir fuardan sonra Yunanistan’a ve 
Portekiz’e makineler sattığını söyleyen Sami 

Büyükkaynak, “Oralarda sanayi olmadığını 
anladım. Çünkü matbaa bir ülke için kitap, 
defter, üretilen mallara ambalaj gibi birçok 
şey demektir. Bir ülkede matbaa azsa kitap 
da, defter de, üretim de azdır.” diyor.

1500 Metrekarelik tesislerinde çalışmaya 
davam eden Kaym Makine, ayrıca ortak 
olduğu başka bir firma ile asansör 
makinelerinin şanzıman kısımlarını üretiyor. 
Bunun yanı sıra strafor, dilme ve kesme 
makineleri de üretiyor. Kaym Makine yakın 
zaman önce Türkiye’de şimdiye kadar 
yapılmamış bir kağıt kesme makinesi için 
Kosgeb’e başvurmuş. Başvurdukları bu yeni 
makinede asansör sistemi geliştirmişler 
ve bu makineyi de başarıyla üretmişler. 
Türkiye’nin birçok yerine matbaa makineleri 
sattıklarını ve sektörün kendilerini çok 
sevdiğini belirten Sami Büyükkaynak, 
“Matbaacılarla bir aile gibi olduk. Biz 
hiçbir zaman için rehavete kapılmadık, 
hep yenilikleri takip etmeye çalıştık. Yurt 
dışındaki gelişmeleri takip ettik ve Ar-Ge 
yatırım yaptık. Bugün iş yerimiz devam 
ediyorsa Ar-Ge’ye yatırım yaptığımız içindir.” 
diyor.
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NURMAK YENİ FABRİKASI İLE 
DAHA GÜÇLÜ 

Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanlar, kombine 
kanal açma ve 
temizleme, kuka 
basınçlı kanal açma, 
vidanjör vakumlu 
temizleme su tankeri, 
sulama arazözü ve 
tüm bu ürünlerin 
servis hizmetleri 
konularında gelişerek 
devam etmektedir.

Belirtilen ana imalat konularının yanı sıra 
özel tasarım gerektiren her türlü araç 
üstü ekipman konusunda uzman teknik 
ekibinin çalışmaları sonucu müşterilerinin 
beğenisine sunmaktadır. Nurmak’ta kalite 
yönetim politikası tamamen, müşterilerinin 
beğenisi ve takdirini kazanmak yönünde 
işlemekte olup, her zaman daha kaliteli ve 
akılcı yöntemler geliştirmek ana prensip 

olarak kabul edilmiştir. Ar-GE sini yaptığı 
yeni nesil başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere birçok ülkeye de ihracatını 
gerçekleştirdiği Recylıng sistemli 
Kombine Kanal Açma ve Temizle 
ekipmanını piyasaya sürmüştür. İmalat 
sürecinin yanında İstanbul merkezli 
kendi öz kaynaklarıyla açtığı bir servis 
istasyonu ve fabrika merkezli gezici 
servisleri ile tüm ekipmanlarına 

servis vermektedir. 
Ayrıca kendi yedek 
parça üretimi ile de %90’a 
varan yerli üretime geçmiş 
bulunmaktadır.

  Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanlar yurt içi ve yurt 
dışı pazarda kendilerini 
görmek istedikleri noktalara 
ulaşma aşamasında büyük 
adımlar attığını görüyor ve 
uzun vadede bu adımların 
onları istedikleri hedefe 
ulaştıracağına inanıyoruz. 
Araç üstü ekipman 

sektöründe her zaman adından söz ettirmeyi 
başaran Nurmak hem yurt içi satış hem de 
ihracat anlamında artış göstermekte olup, 

kendilerine ekipman pazarında güçlü ve 
sağlam bir yer edindiğinin göstergesi olarak 
görebiliyoruz. 

  Yaklaşık 7000 m2 üzerine inşa edilen yeni 
fabrikası ile hizmete açılmış bulunmaktadır. 
Daha modern ve teknolojik bir fabrika yapan 
Nurmak, üretim kapasitesini artırmak ve 
kalitesini üst seviyelere çekebilmek adına 
hazırlıklarını tamamlamış gözüküyor. Şubat 
ayı içerisinde Nurmak ailesi sektörde 10. 
yılını doldurdu.  2018 yılına hızlı bir giriş 
için yatırımlarını doğru seçimler üzerine 
yapmaya çalışan Nurmak, her sene 
olduğu gibi profesyonel kalite vizyonundan 
vazgeçmiyor ve adından daha çok söz 
ettireceğe benziyor.
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UZMANLAR PLATFORM’DA 
GELENEKSEL SEKTÖR BULUŞMASI!

Araç üstü sepetli 
platform sektörünün 
en önemli üreticileri 
arasında yer alan 
Uzmanlar Platform, 
geleneksel olarak 
düzenlediği yeni 
yıl kampanyası 
etkinliklerinin 5’incisini 
İzmit Kartepe’de 300’e 
yakın katılımcı eşliğinde 
gerçekleştirdi

Uzmanlar Platform’un Kartepe’deki 
fabrikasında gerçekleştirilen yeni yıl 
etkinliğine platform ve vinç sektörünün 
önemli dernek temsilcileri, Türkiye’nin farklı 
noktalarından gelen sektör paydaşları, 
Uzmanlar Platform’un ihracat yaptığı ülke 
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan etkinlik açılış konuşmaları ile 
devam etti.

Tursun:” Daha çok çalışıp, 
çabalayacağız”
Her yıl üzerine bir şeyler katarak geleneksel 
olarak düzenledikleri etkinlik sayesinde 
Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 
misafirleri ağırlamaktan son derece 
memnun olduklarını ifade eden Uzmanlar 
Platform Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Tursun, bu etkinliklerin her yıl düzenli 

olarak devam 
edeceğini 
söyledi. 
Düzenlenen 
etkinlik 
sayesinde 
müşterilerin 
satın aldıkları 
platformların 
nasıl yapıldığını 
görme şansı 
elde ettiklerini 
belirten Tursun, 
“Uzmanlar 
Platform olarak 
müşterilerimize 
daha iyi 

nasıl hizmet verebiliriz diye gece gündüz 
tüm ekibimizle beraber çalışıyoruz. 
Eksiklerimiz görüp tamamlamak ve daha 
kaliteli bir hizmet vermek için yurt dışı 
fuarlarına katılıyor, sektörel fabrikaları 
gezip inceliyor, orada gördüğümüz en iyi 
teknolojiyi burada yerli imalatımızda sizler 
için uyarlıyoruz. Etkinliğimizi de bilinçli 
olarak fabrikamızda gerçekleştirdik. Çünkü 
istedik ki müşterilerimiz gelsin, satın aldığı 
platformları yerinde görsün, bizleri öyle 
değerlendirsin” dedi. Konuşmasının son 
bölümünde yerli imalatın ve yeni nesile 
meslek öğretmenin önemine değinen Yusuf 
Tursun, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Çocuklarımızı, eşlerimizi, oğullarımızı ve 
kızlarımızı fabrikaya bizzat uygulama alanına 
getirmeye özen gösterelim. Çocuklara teorik 
eğitim yetmez, uygulamalı olarak bizler 
destek olalım. Yerli imalat önemli, bu önemi 
çocuklarımıza uygulamalı olarak aşılayalım. 
Çünkü çocuklarımız bu ülkenin geleceği 
olacaktır. Yarınlar onların elindedir.”

“Uzmanlar’la ciddi bir 
ivme kazandık”
Kısa bir süre önce Uzmanlar Platform çatısı 
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altında kurulan ve pazarda başarılı işler 
gerçekleştiren Uzman Lift’in çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunan Uzman 
Lift Genel Müdürü Mehmet Karakaya, 
firmanın bir yıllık gelişimini ve gelecekle ilgili 
hedeflerini paylaştı. Karakaya, “50 makine 
satış hedefiyle yola çıkarak imzalanan 
Snorkel distribütörlüğü, sene sonunda 205 
makine teslimat ve siparişle birlikte totalde 
227 makine ile planlanan hedefin 4 katını 
buldu. Uzman Lift, 2017 yılını başarılı bir 
satışla tamamladı. Bu kapsamda Uzmanlar 
Platform’un çatısı altında olmak bizlere 
ciddi bir ivme kazandırdı. Uzmanlar’a verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederiz.”

Uzmanlar Platform, 
PLATFORMDER ailesine 
katıldı
PLATFORMDER Başkan Yardımcısı Saruhan 
Günaydın ise  konuşmasının başında,  
Tursun’a teşekkürlerini ileterek, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Uzmanlar Platform 
Türkiye’nin en önemli araç üstü sepetli 
platform üreticisidir. Uzmanlar Platform 
bu güne kadar gerek iç pazarda gerek 
dış pazarda ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmiştir. Bizde PLATFORMDER olarak bu 

markalaşma sürecinde elimizden 
gelen tüm desteği ve çabayı 
göstereceğiz. Bu çabanın ilk adımı 
olarak, Uzmanlar Platform bu yıl 
itibariyle PLATFORMDER ailesi 
içinde yer alacaktır. Derneğimizin 
icra kurulu içinde yer alarak 
sektörümüze yön verecek, 
beyin takımı içerisinde bizlerle 
birlikte sektör için çalışacaktır. 
Bu vesileyle aramızda hoş geldin 
diyoruz.”

2017 Yılında %40’lık 
Pazar Payı ile 
İmalatta En Büyük 
Firma!
Uzmanlar Platform Yönetim 
Kurulu Danışmanı Faruk Aksoy, 
Uzmanlar Platform’un 2017 
başarı değerlendirmesinde: “En 
Fazla İmalat yapan ilk 2 firma 
arasına girerek  %15 Pazar payına 
ulaşmış, 30m -45 m arası imalatta 
ise 2017 yılında %40’lık Pazar 
payı ile en büyük firma olmuştur” 
diye konuştu. 2018 yılı gelecek 

planı için ise şöyle devam etti: ” 2018 yılında 
ise %50 büyüme planı, 130’u ihracat, 230 
platform teslimatı ile imalatta yeni ve ciddi 
atılımlar planlayan Uzmanlar Platform, aynı 
zamanda ihracat odaklı planlamalar ile Türk 
malını daha fazla ülkeye gururla ulaştırmayı 
hedeflemektedir.”

Micheal Wrıght’a Plaket
Etkinlikte, dünyaca ünlü Snorkel markasının 
Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri 
distribütörlüğünü yapan Uzman Lift 
Makine Dış Ticaret A.Ş adına, Uzmanlar 
Platform Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Tursun tarafından Ortadoğu Satış Direktörü 
Micheal Wright’a plaket takdim edildi. 
Wright, selamla konuşmasında, Türkiye’de 
olmaktan çok memnun kaldığını, iki yıldır 
Yusuf Bey ve Mehmet Bey ile ortaklığının 
devam ettiğini, Türkiye’yi sevdiklerini ve 
başarılarını devamını dilediğini belirtti.

Heyecanlı çekiliş
Konuşmaların ardından katılımcılar 
tarafından heyecanla merakla beklenen 
çekiliş bölümüne geçildi. Çekilişte 37 metre 
talihlisi Maden Vinç’ten Önder Maden,  
45 ve 26 metre çekilişinin şanslısı Efeler 
Vinç’ten Tarık Bayar oldu. Programda ayrıca 
sürpriz bir çekilişte gerçekleştirildi. Kudüs’e 
yaptığı ziyaretten çok etkilenen Uzmanlar 
Platform Yönetim Kurulu Başkanı Tursun, 
katılımcılarından 3 kişiye Kudüs’ü ziyaret 
gezisi hediye vermek istedi. Katılımcılarına 
sürpriz çekiliş yapan Uzmanlar Platform 
Kudüs çekilişinde 34 numarayla Tuncay 
Arıcan/Herkül Vinç, 11 numarayla Kemal 
Öksüz/Öksüzler Vinç, 18 numarayla Yusuf 
Ergün/Cevher Vinç günün diğer talihlerinden 
oldu. Son olarak kendi personelini 
unutmayan Tursun, gerçekleştirdiği çekiliş 
ile Ar-Ge bölümünde çalışan Ahmet Emanet 
ve eşine umre hediyesinde bulundu.
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CONTİNENTAL MEZİTLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE EĞİTİMDE BULUŞTU!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden 
Continental, Mezitli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenlerinin talebine 
cevap vererek harekete geçti. Kurumsal 
sosyal sorumluluk misyonuyla Mersin’e 
giden Continental Teknik Müşteri Hizmetleri 
ve Eğitim Müdürü Özgür Ayanoğlu,  
öğrencilerle interaktif bir buluşmaya katıldı.  
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin ilgisi ve yoğun katılımıyla 
düzenlenen seminerde lastiğin teknik 
detaylarını öğrencilere aktaran Özgür 
Ayanoğlu; ContiSense, ContiAdapt gibi 
yeni nesil teknolojilerin yanı sıra trafikte 
bilinçli sürücü olmanın önemine de 
değindi. Lastik, lastik kesiti gibi pek çok 
teknik detayı görme ve deneyimleme 
fırsatını bulan öğrenciler, motor ve 
teknoloji derslerinde de bu aldıkları 
eğitimden faydalanacaklarını söyledi. 
Seminerin sonunda Özgür Ayanoğlu, 
öğrencilerin aklına takılan soruları da 

yanıtladı.

Eğitimin Continental için her zaman 
öncelikli olduğunu belirten Continental 
Teknik Müşteri Hizmetleri ve Eğitim Müdürü 
Özgür Ayanoğlu “Continental olarak 
özellikle gençlere verilen eğitimin büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. Bu nedenle de 
öncelikle başta Mezitli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Oktay olmak 
üzere okulumuzun tüm öğrencilerine ve 

öğretmenlerine bizleri davet ettikleri için 
teşekkür etmek istiyorum.  Mezitli Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileriyle 
oldukça verimli bir eğitim gerçekleştirdik. 
Gençlerimizin gelecekte iyi yerlere gelerek 
sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine en 
iyi şekilde katkı sağlayacağına inanıyorum.” 
diye konuştu. 

Continental, bu tarz eğitimlerle gençleri 
bilinçlendirerek onları geleceğin bilinçli 
sürücüleri olma yolunda hazırlamayı 
hedefliyor. 

ÇEVRE DOSTU ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER MANİSA İÇİN ÜRETİLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kenti içi trafiği 
rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla 
hayata geçirmeyi planladığı çevre dostu elektrikli 
otobüslerin imalatlarına başlandı. Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 
de, üretimin yapıldığı fabrikayı ziyaret ederek, 
çalışmaları yerinde gördü. Başkan Ergün, 2018 yılı 
içinde elektrikli otobüslerin hizmete girmesi için 
çaba gösterdiklerini söyledi.

İl genelinde ulaşım noktasında yaptığı devrimlerle 
örnek teşkil eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
çevre dostu elektrikli otobüsler için geri sayıma 
başladı. Özellikle servis saatlerinde şehir 

merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığının çözümü 
noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün tarafından 2018 yılı içinde hayata 
geçirileceği sözü verilen elektrikli otobüslerin 
imalatına başlandı. Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şarj 
istasyonlarının yapımının da devam ettiği elektrikli 
otobüslerin üretildiği fabrika, Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından ziyaret 
edildi. Başkan Ergün’e Genel Sekreter Yardımcısı 
Yılmaz Gençoğlu ve Ulaşım Dairesi Başkanı 
Mümin Deniz de eşlik etti.

Hem Çevreye Hem Trafik Sorununa Olumlu Katkı 
Sağlayacak

Fabrika yetkililerinden Manisa için üretilen 
elektrikli otobüslerin ne aşamada olduğu 
noktasında bilgiler alan Başkan Ergün, aynı 
zamanda fabrikanın çalışmalarını da inceledi. 
Manisa’nın trafik ve hava kirliliği konularında 
bir takım sorunlarının olduğunu, bunların 
çözümü için üzerlerine düşeni yapmanın 
çabasını gösterdiklerini belirten Başkan Ergün, 
“40 yıllık çöp sorunun çözümü, arıtma tesisleri, 
yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizde önemli 
çevreci yatırımlarımız var. Bunların yanında ilimiz 
merkezinde özellikle servis saatlerinde yaşanan 
trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve çevre kirliliği 

oluşturmayacak araçlarla işçilerin taşınması 
düşüncesiyle elektrikli otobüs projemizi hayata 
geçirmiştik. Bugün de üretimine başlanan 
otobüsleri bizzat yerinde inceliyoruz. Bu yıl 
içerisinde otobüslerimizi Manisa trafiğine dahil 
edip, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm 
getirecek çevreci araçları hizmete sokmanın 
çabasındayız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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RENAULT TRUCKS,
2019 YILINDA ELEKTRİKLİ 
KAMYON SATIŞINA BAŞLAYACAK 

Renault Trucks, 2019’da 
yeni elektrikli araç 
serisini sunacağını 
açıkladı. Bu ürün 
grubu, elektrikli 
araçların gerçek 
taşımacılık koşullarında 
müşteriler ile test 
edildiği on yıllık bir 
deneyime dayanıyor. 
Şehir içi ve kentsel 
alanlarda kullanılmak 
üzere tasarlanan 
elektrikli kamyonlar, 
Normandiya, 
Fransa’daki Blainville-
sur-Orne’deki Renault 
Trucks fabrikasında 
üretilecek.

Elektrikli araç teknolojisi, Renault Trucks’ın 
sürdürülebilir şehir içi ulaşım stratejisinin 
temel taşı. Sıfır emisyonlu bu araçlar, hava 
kalitesini iyileştirmeye, iklim değişiminin 
azaltılmasına ve sessiz çalışma prensibi 
ile gürültü kirliliğinin ortadan kalmasına 
destek oluyor. Çok yakın zamanda elektrikli 
kamyonların, şehir merkezinde ulaşım 
ve dağıtım alanında vazgeçilmez olması 
bekleniyor. 

2009 yılından bu yana elektrikli araç 
alanında araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına büyük bir yatırım yapan 
Renault Trucks, müşterileriyle ortak 

çalışmaları kapsamında geniş saha 
testlerine odaklanıyor. Renault Trucks’ın 
Guerlian, Carrefour için Stef Lojistik, Nestle 
ve Delanchy Lojistik Grubu gibi dünyaca 
ünlü lojistik projelerinde tam elektrikli 12-16 
tonluk çeşitli araçlarıyla gerçekleştirdiği 
testler, elektrikli kamyonların kullanım 

koşulları, batarya, şarj olanakları ve özel 
bakım gereklilikleri hakkında çok önemli bir 
alt yapı sağladı. 

Bu test araçlarına ek olarak Renault Trucks, 
2010’dan beri 4.5 tonluk elektrikli kamyonu 
Electric Maxity’i de müşterilerine sunuyor. 

Renault Trucks Enerji Verimliliği 
Stratejisi’nden Sorumlu François 
Savoye konu ile ilgili olarak; 
“Electric Maxity ile elde ettiğimiz 
ticari tecrübe, elektrikli araçların 
satılması, bakımı ve onarımı 
konusunda hızlanmamızı sağladı. 
Günümüzde elektrikli araçlar, 
2010 yılında olmadığı kadar 
rekabetçi bir çözüm,” diye belirtti. 

Normandiya’daki Renault 
Trucks’ın Blainville-sur-Orne 
tesisine tüm elektrikli kamyonlar 
için özel bir montaj hattı 
kuruluyor.



Kamu ve özel sektör ihalelerinde; enerji, savunma sanayi, 
özelleştirme, toplu konut, karayolları, alt ve üstyapı inşaat işleri, 
araç-ekipman alımları, etüt-proje, kara ve deniz nakliyat, sigorta, 
ihracat ve ithalat, gözetim hizmetlerini “Doğru-Çabuk-Ayrıntılı” 
haber ilkesiyle takip eder, okuruna ulaştırır.
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MERCEDES-BENZ TÜRK, 
85.000’İNCİ OTOBÜSÜ ÜRETTİ

1967 yılında Otomarsan 
ismi ile kurulan ve aralıksız 
üretime devam eden 
Mercedes-Benz Türk A.Ş., 
85.000’inci otobüsünü 
banttan indirdi.
Türkiye’de üretilen her iki 
otobüsten birinde imzasını 
taşıyan Mercedes-Benz 
Türk, 2017 yılında da Türkiye 
pazarındaki zorlu şartlara 
rağmen şehirlerarası otobüs 
pazarında geleneksel hale 
gelen liderliğini sürdürmeyi 
başardı.
Kuruluşundan bu yana 
Türkiye otobüs üretiminde 
öncü konumda olan ve 
sektörün dönüm noktalarını 
belirleyen Mercedes-Benz 
Türk, 2017 yılsonu itibarıyla 
sadece otobüs üretimine 
460 milyon Avro yatırım 
yaptı.

1967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul’da 
kurulan ve bugün yatırım miktarı 1,138 
milyar Avro’ya ulaşan, Türkiye’nin yabancı 
sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan 
Mercedes-Benz Türk, üretimine başladığı 
1968 yılından bu yana toplam 85.000 adet 
otobüs üretti. Banttan inen 85.000’inci 
otobüs olan yeni Tourismo ise Türk 
mühendisler tarafından geliştirildi ve Ocak 
ayında gerçekleşen lansmanda büyük ilgi 
gördü.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara 
rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 
2017 yılında 3.795 adet otobüs üretti. Şirket, 
başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere 
üretimin yaklaşık % 90’ını ihraç ederek 

2017 yılında 3.396 adetlik otobüs ihracatı 
gerçekleştirdi. Şirket ilk ihracatın yapıldığı 
1970 yılından bu yana 50.000’nin üzerinde 
otobüsün ihracatını gerçekleştirdi. 

3.400 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere 
Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, 
Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka 
araçlar, dünyanın dört bir yanında 70’den 
fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün; “2017 yılında Türkiye 
pazarına olan inancımızı kaybetmeden 
yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi 

piyasaya sunmaya devam ettik. Geçtiğimiz 
yıl kuruluşunun 50. yılını kutladığımız 
Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırdır 
gösterdiği üstün performansı, tarihi ve 
geleneği ile gurur duyuyoruz. 2017 yılında da 
Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen 
hem şehirlerarası otobüs hem kamyon 
pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi 
sürdürmeyi başardık. Hoşdere Otobüs 
ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda yurtiçi 
talebin azalmasına bağlı olarak ihracata 
hız verdik ve üretimlerimizi planladığımız 
seviyelerde aksatmadan devam ettirdik. 
İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 

ürettiğimiz otobüsler bugün 
dünyanın dört bir yanında 70’den 
fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’de 
her iki otobüsten birini Mercedes-
Benz Türk olarak biz üretiyoruz. 
50. yılımızı geride bırakırken 
85.000’inci otobüsümüzün de 
banttan indirilmiş olması bizim için 
çok büyük bir gurur kaynağı. Bu 
noktaya ulaşmamızda emeği geçen 
tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç 
biliriz.” diye konuştu.
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MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY 
KAMYON FABRİKASI, ÇALIŞAN DOSTU AGV 
SİSTEMLERİYLE ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 22 adet 
AGV üretime destek 
veriyor.
Aksaray Kamyon 
Fabrikası bünyesinde 
yer alan çalışan dostu 
otonom sistemler 
sayesinde maliyet 
düşerek verimlilik 
artıyor. 

Kamyon pazarındaki yerini 30 yılı aşkın 
süredir koruyan, hızla gelişen teknoloji ile 
kendini sürekli olarak yenileyen Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 
Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda 
yatırımlarına devam ediyor. Aksaray Kamyon 
Fabrikası, birçok üretim aşamasına, 
bünyesinde bulunan 22 adet AGV’yi 
(Automated Guided Vehicle – Sürücüsüz 
Otonom Araç) entegre ederek, üretim 
süreçlerinde otonom ve güvenli aynı 
zamanda ekonomik ve çevre dostu bir 
taşıma sağlıyor. Fabrika içerisinde yer 
alan AGV’ler; iç süsleme, aks transferi, 
motor ön montaj, karoseri ve şasi perçin 

hatlarında üretime yön veriyor. Aksaray 
Kamyon Fabrikası içinde günde ortalama 
170 km yol yapan AGV’ler sayesinde mevcut 
çalışanlar ağır taşıma işlerini yapmak 
zorunda kalmayarak başka alanlarda daha 
fazla verim elde edebiliyorlar. Manyetik 
şerit takipli, görsel yön bulma ve endüktif 
tiplerindeki AGV’ler 3.000 kg’a kadar 
kaldırma ve taşıma kapasitesine sahipler. 
AGV’lerin kullanımıyla beraber Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
40 saatlik yürüme yolundan tasarruf ve 
stabil bir üretim sağlanıyor.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
kullanılan AGV’lerin üretim ve yatırım 
maliyeti, içerdiği fonksiyonlara 
göre değişiklik gösteriyor. Bakım 
maliyetleri ise forklift, çekici gibi 
iş makinalarına kıyasla daha 
düşük, ancak yedek parça ve rutin 

bakım kontrolleri, kullanılan 
AGV’nin marka ve modeline 
göre çeşitlilik gösteriyor. 
Mercedes-Benz Türk’ün çatısı 
altında bulunduğu Daimler 
AG de diğer tesislerinde 
çeşitli AGV sistemlerine yer 
vererek üretim süreçlerini 
güçlendiriyor. Aksaray Kamyon 
Fabrikası bünyesinde yer alan 
çalışan dostu AGV sistemleri, 
yatırımlarını Endüstri 4.0 
ilkeleri doğrultusunda 
gerçekleştiren Mercedes-Benz 

Türk’ün gelecekteki projeleri için güçlü bir 
alternatif olmaya devam edecek. 

KUTU: KAMYON 
ÜRETİMİNDE ÇITAYI 
YÜKSELTEN AGV 
SİSTEMLERİ
Otomatikleştirilmiş güdümlü araç olarak 
bilinen AGV (Automated Guided Vehicle), 
taşıma, kaldırma, elleçleme gibi işlemlerin; 
otomatik yönlendirilen taşıyıcılar/çekiciler 
tarafından yapıldığı sistemlere verilen isim. 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yer alan AGV 
sistemlerinin temel amacı, katma değeri 
olmayan işleri gerçekleştirerek, maliyeti 
düşürmek, hata miktarını minimize etmek 
ve verimliliği arttırmak. Otonom olarak 
çalışabilen bu sistemler ile çalışanlar 
üretime değer katan işlere yönlendiriliyor. 
Üzerinde bulunan sensörler ve güvenlik 
önlemleri sayesinde fabrika ortamına da 
oldukça uyumludur. Ayrıca, çalışan dostu 
AGV sistemleri, taşıma veya kaldırma 
sırasında meydana gelecek iş kazalarının 
da önüne geçiyor. Her süreç için özel 
bir yazılıma sahip bu otonom sistemler; 
manyetik bant, kablo veya lazer sistemler 
ile önceden belirlenmiş rotaları takip ederek 
yolunu buluyor. Rota üzerinde bulunan 
temassız çipler sayesinde motor kontrol 
merkezine gerekli bilgiler aktarılarak 
AGV’ler hareket ettiriliyor.  
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2017 yılında toplam pazar yüzde 3 
oranında daralarak 980 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
ise yüzde 5 oranında daraldı ve 723 bin adet 
olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılında üretim 
yüzde 3 artarken, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 
23 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu 
değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılına 
göre üretimde yüzde 32 azalma gerçekleşti. 
2016 yılına göre ticari araç pazarı ve hafif 
ticari araç pazarı yüzde 3 oranında artarken, 
ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı 
seviyesini korudu. Ağır ticari araç grubunda 
pazar daralması son 2 yılda yüzde 44 
seviyesine ulaştı.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
17 oranında artarken, otomobil ihracatı 
ise yüzde 24 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin 
adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 20, 
Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 29 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 41 
artarak 11,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 39 
artarak 10,5 Milyar € seviyesine yükseldi.

2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 14 artış 
ile toplam 1 milyon 695 bin 731 adet taşıt 
aracı üretildi.

Toplam üretim sanayimizin en yüksek 
seviyesine ulaşmış oldu.

2017 yılında traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 1 milyon 749 bin 572 adet 
olarak gerçekleşti.

2016 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2017 yılında yüzde 3 
artarken, ürün grubu bazında üretim:

K. Kamyonda yüzde 62 

B. Kamyonda yüzde 31 

Minibüste yüzde 24 

Midibüste yüzde 12 ve

Otobüste yüzde 1 oranlarında artı.

Kamyonette ise üretim aynı seviyesini 
korudu.

2017 yılında otomobil üretimi, 2016 yılına 
göre yüzde 20 oranında artarak 1 milyon 143 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası 
verileri karşılaştırıldığında en yüksek 
seviyeye ulaşmış oldu.

2017 yılında traktör üretimi yüzde 6 oranında 
artarak 53 bin 841 adet oldu.

Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası 
verileri karşılaştırıldığında en yüksek 
seviyeye ulaşmış oldu.

2017 yılında toplam satışlar 2016 yılına göre 
yüzde 3 oranında azalarak 980 bin 277 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılında otomobil satışları, 2016 yılına 
göre yüzde 5 oranında azaldı ve 722 bin 759 
adet oldu.

2007–2017 yıllarına ait otomobil satışları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, 
ithalatın pazar payının 2017 yılında yüzde 
70 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 
yılı otomobil pazarında yerli üretim payının 
artışının temelinde, son dönemde devreye 
giren otomobil projelerinin önemli etkisi 
olduğu görülmektedir.

Tablo 1.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılında geçen yıla göre toplam otomobil 
satışları yüzde 5 ve ithal otomobil satışları 
yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları 
yüzde 13 oranında arttı.

2007–2017 yıllarına ait hafif ticari araç 

(minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın 
pazar payının 2017 yılında yüzde 47 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 2.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılında geçen yıla göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 3 , yerli hafif ticari 
araç satışları yüzde 4 ve ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 2 oranlarında arttı.

Grafik 2.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılında; bir önceki yıla göre ağır ticari 
araç pazarı aynı seviyesini koruyarak 24 bin 
83 adet, kamyon pazarı yüzde 1 oranında 
artarak 21 bin 67 adet, midibüs pazarı yüzde 
5 oranında artarak 2 bin 120 adet ve otobüs 
pazarı ise yüzde 34 oranında azalarak 896 
adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 pazarına 
baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 
2015 yılına göre daralma, ağır ticari araç 
grubu ve kamyonda yüzde 44 , midibüste 
yüzde 36 ve otobüste yüzde 56 seviyelerine 
ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılında 
toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı 
yüzde 33, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 
artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 32 
oranında düşüş gösterdi

Tablo 3.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılında 921 bin adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini 
oluşturan 1 milyon 333 bin adet taşıt ihraç 
edildi. 2017 yılında gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 17 oranında 
arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla 
göre yüzde 24 oranında, ticari araç ihracatı 
yüzde 4 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 
2016 yılına göre yüzde 4 azalarak 13 bin 123 
adet olarak gerçekleşti.

Tablo 4.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2017 yılında toplam ihracat, 2016 yılına 
göre yüzde 20 oranında arttı ve 28,987 milyar 
$ oldu. Euro bazında da yüzde 17 artarak 
25,716 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 25, yan sanayi ihracatı yüzde 
10 oranında arttı.

2017 yılında bir önceki yıla 
göre, toplam üretim yüzde 
14, otomobil üretimi ise 
yüzde 20 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam üretim 
1 milyon 696 bin adet, 
otomobil üretimi ise 1 milyon 
143 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ  DERNEĞİ “2017 YILI 
DEĞERLENDİRME RAPORU” NU AÇIKLADI
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Kaynak : OSD

GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

TABLO 1.1:  2007–2017 yıllarına ait otomobil satışları 

TABLO 2.1:  2007–2017 yıllarına ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 

TABLO 3.1:  2007–2017 yıllarına ait otomobil satışları TABLO 4.1:  2007–2017 yıllarına ait otomobil satışları 

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)
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Eski Süper Lig hakemlerinden Ali 
Uluyol’un yönettiği karşılaşmada, 
Şöhretler Karmasında eski Milli 
Halterci Halil Mutlu, İşitme Engelliler 
Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali 
Metin, Bugsaşspor Teknik Direktörü, 
eski Milli Futbolcu Mustafa Özer, 
Judo Federasyonu Başkanı Sezer 
Huysuz,  Spor Eğitim Daire Başkanı 
Selçuk Çebi, Ankara Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat 
Kandazoğlu,  Gençlerbirliği Spor 
Kulübü Yöneticisi Aykut Akalın,  Kano 
Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı,  
Altındağ Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Abdullah Ayar, eski 
profesyonel futbolcu Bora Marangoz,  
Futbol Antrenörü Yaşar Mermer, Futbol 
İl Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz 
Albayrak, Milli Güreşçi Hasan Ergin ve 
DHA Muhabiri Ercan Ata forma giydi. 

Şöhretler Karması takımının 6-3 
kazandığı karşılaşma sonrasında 
katılımcılara MST İş ve Tarım Makinaları 
firması tarafından Gaziantep Baklavası 
ikram edildi.

MST İŞ MAKİNALARI KAMU FUTBOL TURNUVASI 
ANKARA’DAKİ TURNUVAYA 78 KAMU KURUMU KATILIYOR

MST İş ve Tarım 
Makinaları’nın 
sponsorluğunda 
bu yıl yedinci kez 
düzenlenen Kamu 
Futbol Turnuvası, 78 
takımın katılımı ile 
başladı. 

Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarında 
Bakanlık ve Genel Müdürlük düzeyinde 
78 kamu kurumunun katıldığı Kamu 
Futbol Turnuvası karşılaşmaları öncesi 
düzenlenen törende, Eski Başbakan 
Yardımcısı Emrullah İşler, Ankara 
Milletvekili Erkan Haberal, Ankaragücü 
Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 
Ampute A Milli Futbol Takımı yıldız 
isimlerinden Barış Telli ve Ankara 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Gürhan Yıldız hazır bulundu.

MST İş ve Tarım Makinaları Yönetim 
Kurulu Üyesi Levent Kıroğlu, Genel 

Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ve Türkiye 
Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral da 
törene katıldı.

Şöhretler Karması ile MST İş ve 
Tarım Makinaları arasında oynanan 
karşılaşmanın başlama vuruşunu Eski 
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve 
Ankara Milletvekili Erkan Haberal yaptı.
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artıyor. Teleskopik yükleyicide Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli üreticisiyiz. Geçen yıl 22 ton 
ve 30 ton ekskavatör yapmaya başladık. 
37 tonluk ekskavatörümüz önümüzdeki yıl 
hazır olacak.  Türkiye ekonomisine faydalı 
olabilecek en değerli sektörlerden biri olan 
bu sektörde olmaktan gurur duyuyoruz. 
Bu sektörde olmaktan, insanlarımıza ve 
ülkemize faydalı olmaktan gururlu ve 
mutluyuz.  

MST İŞ MAKİNALARI KAMU FUTBOL TURNUVASINDA 
LEVENT KIROĞLU SORULARIMIZI YANITLADI.

Merhaba, öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?
Levent Kıroğlu. MST İş ve Tarım Makinaları 
Yönetim Kurulu Üyesiyim. 

MST ne zaman 
kurulmuştur? Biraz bilgi 
verebilir misiniz?
MST İş ve Tarım Makinaları 2003 yılında 
kuruldu. Gaziantep’te modern teknoloji 
ile donatılan tesislerinde MST markası ile 
kazıcı yükleyici ile başlanılan yolculukta, 
2008 yılında teleskopik yükleyici, 2015 yılında 
mini ekskavatör ve 2017 yılında ekskavatör 
üretimine geçildi.

Fabrika alanınız ne kadar?
Gaziantep’te 42 bin metrekaresi kapalı alan 
olmak üzere 500 bin metrekare alanımız var.

AR-Ge yatırımlarından 
bahseder misiniz?

Ar-Ge çalışmaları ile 
ürün gamını sürekli 
artırıyor ürünlerimizi 
sürekli geliştiriyoruz.  
Çalışmalarımız, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca tescillenen 
Ar-Ge merkezinde Türk 
mühendis ve teknisyenlerle 
yürütmektedir. Bu anlamda 
ciddi bir Ar-ge yatırımımız 
var. MST’nin yanı sıra, Başak Traktör’de de 
Ar – Ge merkezimiz de var. Bu merkezlerde 
100’ün üzerinde mühendisimiz çalışmalarını 
sürdürüyor.

Son olarak 
ekleyecekleriniz nelerdir?
Yerli üretici olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına 
yönelik ileri teknoloji ile donatılmış iş 
makinelerimizle güçlü bir ürün gamına 
sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her 
geçen gün ürünlerimize olan ilgi daha da 
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yatırımın önemli bir ihtiyaç 
olduğunu ve başarılı 
üniversitelerde eğitimler 
alan mühendislerin heyecan 
duyabilecekleri projelerde 
çalışma fırsatı sunabildiklerini 
söyledi. Genç “AVL Türkiye 
olarak Türkiye’deki 
büyüme rakamlarımız ve 
geliştirdiğimiz projeler her 
geçen yıl artmaya devam 
ediyor. Büyüme rakamımız, 
geride bıraktığımız 2017 
yılında yüzde 80’e ulaştı. Kişi 

bazında ise yüzde 50 büyüdük. İnsan kaynağına 
olan ihtiyacımız da her geçen yıl daha fazla 
artıyor. İleri otomotiv teknolojilerinde hizmet 
veren firmamızda şu an 172 mühendisle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıl 75 mühendis aramıza katıldı. Önümüzdeki 
yıl ise 50 mühendise ihtiyacımızın olacağını 
söyleyebilirim. Ancak bulunduğumuz sektörde 
donanımlı mühendislere çok yoğun bir 
talep var. Dünyanın önemli birçok firması 
başarılı mühendislere ihtiyaç duyuyor. Biz de 
kendi insan kaynağımız yetiştirmek ve Türk 
mühendisleri dünyadaki ileri mühendislik 
alanına hazırlayabilecek bir eğitim programına 
başladık. 1300 mühendis arasından istediğimiz 
kriterlere sahip, Türkiye’nin en başarılı 
mühendislerini seçtik. Mühendislerimizi tam 
donanımlı ve görev almaya hazır hale getirdik. 
Teknik olarak çok yoğun bir program oldu 
ve aynı zamanda sektörün önemli bir ihtiyacı 
olan İngilizce eğitimi de bu programda önemli 
bir yere sahip.  Diğer bir yanda sunduğumuz 
eğitim programının doğrudan AVL Türkiye 
çatısı altında endüstrinin uzmanları 
tarafından tasarlanması, çok ileri konuları 
kapsaması, odaklı olması ve mühendislerin 
işe başlamadan bir eğitimden geçmesi bu 
programı Türkiye’de ve Dünya’da tek kılıyor. 
Eğitimlerini tamamlayan yeni mühendislerimiz 
kısa bir zaman içinde AVL Türkiye bünyesinde 
göreve başlayacaklar.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARINI TASARLAYACAK MÜHENDİSLER GÖREVE BAŞLIYOR

AVL TÜRKİYE’NİN İLERİ OTOMOTİV 
TEKNOLOJİSİNDE GÖREV YAPACAK
MÜHENDİSLİK AKADEMİSİ MEZUNLARI 
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Otomotiv teknolojileri 
alanında dünyanın en 
büyük mühendislik 
firması olan Avusturya 
merkezli AVL’nin 
Türkiye’deki kuruluşu 
AVL Türkiye’nin, 
üniversitelerin en 
başarılı 1300 mühendisi 
arasından seçtiği ileri 
mühendislik eğitimleri ile 
donatılmış mühendisler, 
6 aylık sıkı bir eğitimin 
ardından göreve başlıyor. 
Otomotiv alanında 
dünyada en çok aranan 
mühendisliklerinden 
olan otomotiv Ar-Ge 
mühendisleri Türkiye’nin 
ilk yerli sürücüsüz 
ve hibrit elektrikli 
araç teknolojilerini 
geliştirilmesinde büyük 
rol oynayacak.

Türkiye’nin ilk yerli sürücüsüz ve hibrit 
elektrikli araç teknolojilerini geliştirmeye 
başlayan AVL Türkiye, dünyanın en çok aranan 
mühendislerini Türkiye’de yetiştirmek için 
insan kaynağı alanında önemli bir yatırıma 
imza attı.  Türkiye’nin ileri otomotiv teknolojileri 
alanındaki global mühendislik üssü olma 
hedefinde ilerleyen ve 172 kişilik mühendislik 
ekibini genişletme kararı alan firma, ileri 
otomotiv teknolojisinde görev alacak, 

üniversitelerin en başarılı mühendislerini 
tek bir çatı altında topladı. Yaklaşık 80 
üniversiteden makine, mekatronik, elektrik 
elektronik, kontrol otomasyon ve otomotiv 
gibi mühendislik bölümlerinden mezun 1300 
mühendis ile uzun süren görüşmeler sonucu 
belirlenen 15 mühendis 6 ay boyunca sıkı bir 
eğitimden geçirildi.

Duman Yönetim Danışmanlığı işbirliği ile AVL 
Türkiye uzmanları ve önemli akademisyenler 
tarafından Ayvansaray Üniversitesi desteği ile 
6 aylık eğitimler verilen mühendisler, Şubat 
ayında eğitimlerini tamamladı. Özellikle 
elektrikli araçlar, otonom teknolojileri, içten 
yanmalı motorlar, akıllı algoritmalar, batarya 
yönetim sistemleri gibi ileri mühendislik 
konularında eğitimler alan 15 mühendis 
arasından eğitimleri başarıyla tamamlayan 
mühendisler belirlendi. 19 Şubat’ta 
AVL Türkiye’de göreve başlayacak olan 
mühendisler, Türkiye’nin ilk yerli sürücüsüz 
ve hibrit elektrikli araç teknolojilerini 
geliştirilmesinde önemli görevler üstlenecek.

DÜNYANIN ARADIĞI 
MÜHENDİSLER 
TÜRKİYE’DE YETİŞECEK
İlk kez Türkiye’de düzenlenen eğitim programı 
ile dünyanın aradığı mühendislerin yetişeceğini 
belirten AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut 
Genç, mühendislik alanında insan kaynağına 
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sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğal gazı 
tasarruflu kullanan tüketici dönemsel olarak 
bunun getirisinden de faydalanabilecek, 
sonuç olarak ülke kaynaklarının verimli 
kullanımı sağlanabilecek. Tasarruf, anlık 
haberleşme ve müşteri memnuniyeti 
konularının yanı sıra, şebekelerde akıllı 
teknolojilerle karbon salımını da her yıl 
binlerce ton azaltmak mümkün. Ülkemizde 
hem elektrik hem doğal gaz şebekelerinin 
gelişimi için çalışmalar; ETKB, EPDK ve 
dağıtım şirketleri nezdinde devam ediyor. 
Gelişmiş ekonomiler büyük yatırımlarla 
şebekelerini modernleştirip, günümüz 
teknolojisine uygun hale getiriyor; Çin, 
Güney Kore, Hindistan gibi gelişmekte 
olan ülkeler ise kademeli gelişim planları 
oluşturuyor

“ICSG 2018 ULUSLARARASI İŞ 
BİRLİKLERİNİN GELİŞMESİNİ 
SAĞLAYACAK”
Başkan Yaşar Arslan, bu yıl 25-26 Nisan 
tarihlerinde 6.’sı düzenlenecek Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’nın (ICSG 2018) ülke 
açısından önemli kazanımlar sağlayacağını 
ifade etti. “Teknoloji hızla gelişiyor; 
artık ‘akıllı’ olan sadece telefonlarımız, 
bilgisayarlarımız değil. Evimiz, arabamız, 
klimamız, hatta buzdolabımızı bile akıllı 
olanlarla değiştiriyoruz ve bu bir tercih 
sebebi oluyor” diyen Başkan Arslan, “Akıllı 
sistemler, akıllı şehirler gibi kavramların 

ilerleyen günlerde daha da fazla 
karşımıza çıkacağını düşünüyorum. 
Türkiye, yaklaşık 80 milyon nüfusu ve 
milyonlarca elektrik, su ve doğal gaz 
abonesiyle önemli bir pazar. Dünya 
enerji pazarında etkin rol almak bizim 
görevimiz. Piyasanın ihtiyaçlarına göre 
üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin 
daha ekonomik ve teknolojik hale 
gelmesi, uluslararası iş birliklerinin 
gelişmesinin, ICSG 2018’in en büyük 
kazanımları olacağını düşünüyorum” 
dedi.

AKILLI SİSTEMLER
YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE SUNUYOR

GAZBİR Başkanı Yaşar 
Arslan, “Doğal gazın 
çevreci bir yakıt olması, 
şehirlerin havasının 
yaşanabilir seviyeye 
gelmesini sağlıyor” 
diye konuştu. Arslan, 
teknolojinin yoğun olarak 
kullanıldığı akıllı sistemler 
sayesinde karbon salımını 
her yıl binlerce ton 
azaltmanın mümkün 
olduğunu söyledi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği 
Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan 
“Doğal gazın ulaştığı ilçelerde sosyokültürel 
yapı da olumlu yönde etkileniyor. Doğal 
gazın çevreci bir yakıt olması, şehirlerin 
havasının yaşanabilir seviyeye gelmesini 
sağlıyor. Diğer taraftan, doğal gazın ulaştığı 
şehirler, göç veren konumdan göç alan 
konuma geliyor. Doğal gaz sayesinde sanayi 
tesisleri faaliyete geçiyor, buna bağlı olarak 
istihdam imkânı da artıyor. Bu bakımdan 
ülkemizin enerji, ekonomi, çevre ve sağlık 
politikalarına olumlu katkıları nedeniyle 
doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasını 
önemsiyoruz” dedi.

 “ABONE SAYISI 6 MİLYONDAN 
13,5 MİLYONA ULAŞTI”
GAZBİR olarak, doğal gazın verimli 
kullanılması için tüketicileri bilinçlendirmeye 
yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten 
Başkan Arslan, “Bunun sonuçlarını 
görüyoruz ancak önümüzdeki yıllarda daha 
fazla göreceğiz. Doğal gaz kullanımı ülke 
genelinde hızlı bir büyüme kaydetti. 10 yıl 
gibi bir sürede abone sayımız 6 milyondan 
13,5 milyona ulaştı. 45 milyon vatandaşımız 
halihazırda doğal gaz konforundan 

faydalanıyor. Doğal gazı uzun süredir 
kullanan tüketicilerle yeni kullanmaya 
başlayanlar arasında tüketim alışkanlıkları 
farklılık gösteriyor. Tüketim kültürünün 
verimlilik yönünde geliştirilmesi çok önemli. 
Tüketimin akıllı sistemlerle desteklenmesi 
ve bu konuda mevzuat altyapısının 
oluşturulmasıyla evlerimizi daha düşük 
konfor sıcaklıklarında ısıtıp, daha az tüketim 
yaparak tasarruf seferberliğine önemli katkı 
sağlayabiliriz. 

“KARBON SALIMINI BİNLERCE 
TON AZALTMAK MÜMKÜN”
Akıllı sistemlerin dünyada her geçen gün 
geliştiğini ve çevreye duyarlı teknolojiler 
geliştirildiğini söyleyen Başkan Arslan 
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TEMSA MOTORLU ARAÇLAR 36 ADET
CANTER ÇİFT KABİN ARACI TUREX’E TESLİM ETTİ

Filo kiralama, personel taşımacılığı ve 
elektrik dağıtım sektöründe faaliyet 
gösteren Turex firması, 36 adet Fuso 
Canter 8BL Çift Kabin aracı, Temsa Motorlu 
Araçlar’dan teslim aldı.  Fuso Canter hafif 
kamyonları yüksek taşıma kapasitesi, 
düşük yakıt tüketimi, yüksek manevra 
kabiliyeti, ferah kabinleri, konforlu tasarımı 
ve dayanıklılığı ile her türlü üst yapı alanında 
tercih ediliyor

Temsa Motorlu Araçlar, filo kiralama, 
personel taşımacılığının yanı sıra elektrik 

dağıtım sektöründe de faaliyet gösteren 
Turex firmasına, 36 adet Fuso Canter 8BL 
Çift Kabin modelinin satışını gerçekleştirdi. 
Araçlar, 23 Şubat 2018 Cuma günü üst 
yapı çözüm ortağı Ansan A.Ş’nin Kocaeli 
Kartepe’de bulunan üretim tesislerinde 
Temsa Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Ozan Özdemir ve Temsa Motorlu Araçlar 
Pazarlama Müdürü Aytuğ Bük’ün ev 
sahipliğinde düzenlenen bir törenle Turex 
A.Ş. şirket ortağı ve Genel Müdürü Celal 
Kalkan’a teslim edildi. Satışı gerçekleştiren 
Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcısı Askale 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Kalebaşı’da törende yer aldı. Sepetli hidrolik 
platform üst yapısı ile donatılan Canter 8BL 
Çift Kabin araçlar Aras Elektrik Bölgesi’nde 
elektrik dağıtım, enerji hatları bakım ve 
onarım işlerinde kullanılacak.

Dünyada 55, Türkiye’de 33 yıldan beri faaliyet 
gösteren Türkiye’de toplam satışları 90.000 
adede ulaşan Fuso Canter markalı hafif 
kamyonlar dayanıklılığı, yüksek taşıma 

kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, burunsuz 
yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti, 
ferah ve konforlu kabinleri ile ön plana 
çıkıyor. 

Çevre dostu Bluetec motora sahip Fuso 
Canterler’de kullanıcıya fayda sağlayan ESP, 
şerit takip sistemi, motor start/stop, egzoz 
freni gibi teknolojik sistemler bulunuyor. 
Devrilebilir kabini sayesinde bakımı 
kolayca yapılabilen Fuso Canter modelleri, 
rakiplerine göre taşıma kapasitesi avantajına 
sahip olması nedeniyle her türlü üst yapı 
çözümü için elverişli bir araç niteliğinde. 

Fuso Canter 8BL çift kabin ile daha çok iş

1 şoför ve 6 kişilik yolcu kapasitesiyle ekip 
çalışması gereken işler için çok ideal bir 
araç olan Fuso Canter 8BL Çift Kabin 
modeli özellikle ekip çalışması gerektiren 
park, bahçe ve peyzaj, yol bakım ve altyapı 
çalışmaları, enerji hatlarının yapım ve 
onarımı, mezarlık ile cenaze işleri gibi 
alanlarda tercih ediliyor. 

SUBARU’NUN ÖNLEYICI GÜVENLIK SISTEMI EYESIGHT 
JAPON TEKNO-EKONOMI TOPLULUĞU BAŞKANLIK ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

Subaru’nun geliştirdiği Önleyici Güvenlik Sistemi 
EyeSight, Japon Tekno-Ekonomi Topluluğu’nun 
6. Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Ödülleri’nde 
Başkanlık Ödülü’nü kazandı. 2012 yılında 
Japonya’nın ilk inovasyon ödülü olarak ortaya 
çıkan program, Japonya menşeli ileri kaliteli 
yeni projeleri tespit edip tanıtarak ülke çapında 
inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor. 

2012 yılında Japonya’nın ilk inovasyon ödülü 
olarak başlatılan JATES’in Teknoloji Yönetimi ve 
İnovasyon Ödülleri, Japonya’da inovasyonu teşvik 

etmek ve ekonomik büyüme ile sanayinin rekabet 
gücünde artış sağlamak amacıyla tasarlanmış. 
Program, Japonya menşeli ileri kaliteli yeni 
projeleri tespit edip ülke çapında inovasyonu 
desteklemek için ilgili süreçleri diğer mühendis ve 
işletme yöneticilerine tanıtmayı amaçlıyor.

Subaru’nun yenilikçi ve yaygın olarak kabul 
gören Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight, insan 
gözünden esinlenilerek tasarlanmış  çift kamerası 
sayesinde son derece etkili güvenlik sağlıyor. 
Sürüş güzergahı üzerindeki  taşıtlara, yayalara, 
bisikletlilere ve motorculara çarpmamak için 
sürücüye destek olan bir sistem olan EyeSight, 
Çarpışma Önleyici Frenleme, Çarpışma Önleyici 
Gaz Kontrölü, Adaptif Hız Kontrolü, Şerit 
İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Trafikte 
Hareket Uyarısı ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi 
fonksiyonlarla sürücünün üzerindeki yükleri 
azaltıyor. 

EyeSight, NASVA*3 işbirliğiyle Japonya Arazi, 
Altyapı, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen JNCAP*2 önleyici güvenlik 
değerlendirmelerinde maksimum ASV++*1 
önleyici güvenlik puanı da dahil olmak üzere 

önemli güvenlik ödüllerine sahip.

6. Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Ödülleri’nde 
JATES Başkanlık Ödülü

[Proje] Subaru EyeSight Önleyici Güvenlik 
Sistemi

[Ödülü Kazanan] SUBARU CORPORATION

- Yasuyuki Yoshinaga, Başkan ve CEO

- Yutaka Hiwatashi, Kıdemli Genel Müdür, 
Mühendislik Bölümü.

Ödül neden Subaru’ya verildi?

Çeyrek asrı aşkın bir süredir gerçekleştirilen 
JATES, araştırma ve geliştirmenin gücünü hem 
güvenlik hem de sürüş keyfi sunmak için kullanan 
bu inovasyonu ödüle layık gördü. Bu sistem son 
derece hassas olan stereo kamera teknolojisinin 
bir otomobilin üretim hattına eklenmesiyle ortaya 
çıktı. Sistem, 3 milyon kilometreyi aşan sürüş 
testleri ve testler ile ortaya çıkan çok büyük 
verilerden faydalanılarak geliştirildi. Sonuç 
olarak EyeSight, hem hassaslık hem de maliyet 
açısından sayısız benzer sistemi performans 
açısından geride bırakmayı başardı. 

2018 45
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600KW gücündeki Intarder seçeneği ile 
toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti 
sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda 
en ağır yükler güvenli bir şekilde yol 
alabiliyor. Ford Trucks inşaat serisindeki 
otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır 
şantiye ortamları için en uygun şekilde 
tasarlanmış serilikte ve verimlilikte 
sınıfının lider özelliklerine sahip. 
Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking 
(Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile 
her türlü kullanım şartında sürücülerin 
sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. %22’lik 
dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye 
şartlarında yapılacak manevra sayısı 
önemli oranda azaltılarak; dar şantiye 
sahaları sürücüler için her türlü 
manevrayı yapabilecekleri bir oyun 
sahasına dönüştürülüyor. Akıllı bakım 
teknolojisi ile 2250 saate varan bakım 
aralıkları ile müşteri maliyetlerinde de 
önemli iyileşmeler sağlayan Ford Trucks 
inşaat serisi, ekonomik anlamda da 
büyük avantajlar sunuyor.

SEDAŞ BETON, TERCİHİNİ FORD 
TRUCKS’TAN YANA KULLANDI

Beton dağıtım, 
agrega üretim ve 
yurt dışında inşaat 
alanında faaliyet 
gösteren, Bursa’nın 
köklü şirketlerinden 
Sedaş Beton, 
filosunu 25 adet 
Ford Trucks 4142M 
mikser ile genişletti. 
Düzenlenen araç 
teslimat töreninde 
Ford Trucks yönetimi 
tarafından Sedaş 
Beton’a teşekkür 
plaketi takdim edildi. 
Törene Sedaş Beton 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Halim Dayı, 
Ford Trucks Türkiye 
Satış Müdürü Murat 
Bakış, Ford Trucks Ege 
Bölge Müdürü Mete 
İnceer ve Ford Trucks 
Erdeğer Bayii Genel 
Müdürü Tunç Ertaş 
katıldı.

Sedaş Beton Yönetim Kurulu Üyesi 
Halim Dayı teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, “Ford Trucks’ın inşaat serisi 
araçları ile tanıştıktan sonra 2 yıldır 
araç alımlarımızı Ford Trucks’tan yana 

kullanıyoruz. Hem satış sonrası servis 
hizmetlerinden hem de Ford Trucks 
Bayisi Erdeğer’den 7 gün, 24 saat hizmet 
alabildiğimiz için çok memnunuz.” dedi.

FORD TRUCKS İNŞAAT 
SERİSİ EN AĞIR ŞANTİYE 
ŞARTLARINA GÖRE 
TASARLANDI
Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde 
yer alan Ecotorq motor sayesinde 
rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş 
gücüyle sürücülere konfor getiriyor. 
Ford Trucks inşaat serisi  420PS güç 
ve 2150Nm ye ulaşan tork değeri ile 
en zor inşaat koşullarında yüksek 
performans sunuyor. Özellikle dekopaj 
kullanımında karşılaşılan şantiyelerin 
dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek 
tork ile yokuşları tırmanırken, 400 KW 
gücündeki motor freni ile gücü sürekli 
kontrol altında tutuyor. Daha zorlu 
şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 
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konforu, teknolojisi, gücü ve düşük 
işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların 
beğenisini kazanıyor. 2017’de Otokar, 
en çok otobüs satışını gerçekleştirdiği 
ihracat pazarlarıyla Fransa, İtalya ve 
İspanya’daki toplam araç parkını 2 bin 500 
adede yükseltti. 18,75 metre uzunluğu ile 
şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu 
özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent 
Körüklü’yü geçtiğimiz yıl ilk kez İtalya, 
Sırbistan ve İspanya’ya ihraç eden Otokar, 
Balkanlar’daki araç parkını da 500’ün 
üzerine çıkardı. 

Alternatif yakıtlar konusunda da 
çalışmalar yürüten Otokar, geçmiş yıllarda 
Türkiye’nin ilk hibrit ve Türkiye’nin ilk 
elektrikli otobüsünü de tasarlayarak ürün 
ailesine ekledi. 

BÜKREŞ CADDELERİNDE 400 TÜRK OTOBÜSÜ YOLCU TAŞIYACAK

OTOKAR, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
OTOBÜS İHRACATINA İMZA ATIYOR

Türkiye’nin en 
çok tercih edilen 
otobüs markası 
Otokar, yurt dışında 
da adından söz 
ettirmeye devam 
ediyor. Bükreş 
Belediyesi’nin 98.3 
milyon değerindeki 
400 adetlik otobüs 
ihalesini kazanan 
Otokar, bu sipariş 
ile Türkiye’nin tek 
kalemde alınan 
en büyük otobüs 
ihracatına imza 
atıyor. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
kendi tasarladığı otobüslerle yurt dışında 
da beğeni toplamaya devam ediyor. 
Avrupa başta olmak üzere 45’ten fazla 
ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren 
Otokar, Bükreş Belediyesi’nin 98.3 milyon 
değerindeki 400 adet otobüs alımına 
ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı. 

Otokar’ın toplu taşıma alanındaki 55 yıllık 
deneyimine ve uzmanlığına dikkat çeken 
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç 
şunları söyledi: “Türk mühendislerince 
tasarlanan ve Türk işçileri tarafından 
üretilen otobüslerimizin Avrupa’da yüksek 
adetli bir ihalede tercih edilmesi bizim 

için büyük bir gurur. Bu sipariş ile yine 
kendimize ait olan tek kalemde imzalanan 
en büyük otobüs ihracatı rekorunu kırdık. 
İhale kapsamında uzunlukları 10 ila 18 
metre arasında değişen yeni nesil şehir içi 
otobüslerimizi Bükreş’lilerin kullanımına; 
bunun yanısıra sekiz yıl süreyle 
satış sonrası hizmetlerini de Bükreş 
Belediyesi’ne sunacağız.”

Bükreş’in artan toplu taşıma ihtiyacını 
karşılamak üzere başlatılan dönüşüm 
çalışmaları neticesinde Avrupa’nın en iyi 
filolarına kavuşacaklarını belirten Bükreş 
Belediye Başkanı Gabriela Firea, ilk 100 
otobüsün bu yılın yaz dönemine, diğer 
geri kalan 300 otobüsün ise gelecek yıl 
başkent Bükreş yollarında yer almasının 
planlandığını belirtti.

45’TEN FAZLA ÜLKEDE 
YOLCU TAŞIYOR
45’ten fazla ülkede milyonlarca yolcuyu 
taşıyan Otokar otobüsleri; tasarımı, 
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Tutar, “TNB olarak ülkemize katkı sağlamak 
ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemek 
için çalışmaktayız. 1985 yılından bu yana 
gerçekleştirdiğimiz 2’inci el araç devirlerinin 
artık 1 Şubat 2018 itibari ile tescillerini de 
gerçekleştireceğiz. Bu projenin başlaması 
ile vatandaşlarımız hem zamandan hem de 
paradan tasarruf edebilecek. Ayrıca tescil 
şubelerinde görev yapan polislerimiz de 
vatandaşımızın güvenliği için sahada daha 
aktif rol alacak” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “ARTES 
projesi hükümetimizin 180 günlük eylem 
planı kapsamında 1 Şubat 2018 tarihi ile 
Türkiye Noterler Birliği’ne bağlı Noterlikler 
tarafından gerçekleştirilecek. Hükümetimiz 
her zaman vatandaşlarımızı düşünerek 
hareket ediyor. ARTES de bu kapsamda 
ortaya çıkan bir projedir. Türkiye Noterler 
Birliği bugüne kadar önemli hizmetlere 
imza attığı için ARTES projesinde de önemli 
bir katkı sağlayacaklarına inancım tamdır” 
dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İş 
gücü, para ve zaman tasarrufunun yani 
verimliliğin büyük önem taşıdığı dijital bir 
çağdayız. Bizler de hayata geçirdiğimiz 

ARAÇ SİCİL VE TESCİL İŞLEMLERİ 
ARTIK NOTERLİKLERDE YAPILACAK

Türkiye Noterler 
Birliği (TNB), Araç 
Tescil Sistemi 
(ARTES) projesi 
ile birlikte bugüne 
dek Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen araç 
sicil ve tescil ile 
ilgili işlemleri hem 
zamandan hem de 
paradan tasarruf 
ederek vatandaşlara 
sunacak. Adalet 
Bakanı Abdülhamit 
Gül, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Emniyet Genel 
Müdürü Vali Selami 
Altınok ve Türkiye 
Noterler Birliği 
Başkanı Yunus 
Tutar’ın katılımı ile 31 
Ocak Çarşamba günü 
gerçekleştirilen ARTES 
projesinin tanıtım 
toplantısında ilk araç 
tescil işlemi de Ankara 
Noteri ve Noter Odası 
Başkanı Lütfullah 
Ulugün tarafından 
yapıldı.

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak 
için emin adımlarla ilerlediği bu yolda 
Türkiye Noterler Birliği (TNB) de gösterdiği 
gelişme hamleleri ile işlemleri daha kolay, 
daha hızlı ve en önemlisi güvenli şekilde 
yaparak vatandaşlara ciddi kolaylıklar 
sağlamaya devam ediyor. TNB’nin bu 
hamlelerinden en yenisi ise hükümetimizin 
180 günlük eylem planı kapsamında ki Araç 
Tescil Sistemi (ARTES) projesi oldu. 

ARTES projesinin tanıtımı, 31 Ocak 
Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok 
ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus 
Tutar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok, 
“Son yıllarda araç satışlarının artması 
ve Emniyet Genel Müdürlükleri’nde 
görevli ekiplerin bu konuda büyük vakitler 
harcaması sebebiyle ARTES projesinin 
Türkiye Noterler Birliği tarafından 
yürütülmesi hem vatandaşın hem de 
emniyet güçlerimizin zamandan tasarruf 
etmesine katkı sağlayacak” dedi. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus 
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Hayata 
geçirilen 
ARTES projesi 
kapsamında, 
bugüne dek 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
sayıları 615 
ile sınırlı 
olan tescil 
bürolarından 
birisine giderek 
gerçekleştirilen 
araç sicil 
ve tescil 
işlemleri artık 
Türkiye’nin 

dört bir yanında yer alan 1931 Noterlikte 
yapılabilecek. Vatandaşlar, herhangi bir 
Noterliğe giderek, anında, tek noktada 
ve daha az ücret ödeyerek tüm işlemleri 
halledebilecek. Emniyet Müdürlükleri’nde 
gerçekleştirilen sistemde, araç tescili 
sırasında, Motorlu Araç Trafik Belgesi, 
Motorlu Araç Tescil Belgesi ve posta 
ücretiyle birlikte 251 TL olan ücret, ARTES 
projesi kapsamında vatandaşlara 116 TL 
tasarruf sağlayacak. Tescil işlemlerinde 
Noterliklerin görevlendirilmesi ile beraber, 
ilk adım olarak Motorlu Araç Trafik Belgesi 
kullanımdan kaldırılırken, tescil belgesi 
anında Noterliklerde teslim edilebilecek ve 
bu da posta masrafını ortadan kaldıracak. 
Böylece vatandaşlar, tescil işlemleri 

için daha az ödeyerek daha hızlı hizmet 
alabilecek. Yeni sistem ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün üzerindeki yük de azaltılmış 
olacak ve tescil şubelerinde görevli olan 
3000 güvenlik görevlisi, vatandaşların 
güvenliği ve huzuru için sahada daha aktif 
bir şekilde görev alabilecek.

YENİ SİSTEM ARAÇLARIN 
SATIŞINDAN HURDAYA 
AYRILMASINA KADAR 
TÜM İŞLEMLERİ 
KAPSAYACAK
ARTES projesi, Noterliklerce satışı yapılan 
ikinci el araçların tescil işlemlerinin de 
aynı anda Noterliklerde yapılması ile 
başlayacak. Önceden araç sahipleri, 
ikinci el araçlarının satışını Noterliklerde 
yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan tescil belgelerinin 
adreslerine gönderilmesine kadar geçici 
belge ile araçlarını kullanıyorlardı. Araç 
üzerinde yapılan bir değişikliğin tescil 
belgesinin düzenlemesi ise bir günden 
fazla zaman alıyordu. 

ARTES ile devir veya değişiklik işlemi 
bittiği an, ilgili Noterlikte araç tescil 
belgesi düzenlenebiliyor ve anında aracın 
sahibine teslim edilebiliyor. Bu sayede 
vatandaşlar, tescil belgelerinin gelmesi 
için posta beklemiyor. Bunun yanı sıra, 
sıfır araçların tescil işlemleri de, ikinci 
el araçlarda olduğu gibi, Noterliklerde 
yapılabiliyor. Vatandaşlara katma değer 
sağlayan yeni sistemde, çok yakın 
gelecekte bayiler üzerinden yapılan ilk 
kayıt işlemleri de ARTES bünyesine dâhil 
edilebilecek. Böylece araçların satışından, 
hurdaya ayrılmasına kadar olan bütün 
tescil işlemleri hukuki güvenliği sağlama 
görevi bulunan Noterlikler tarafından 
yapılabilecek, siciller ise TNB tarafından 
kayıt altında tutulacak.

Sistem verilerinin tamamının devletin 
kurumsal yapısı içerisinde faaliyet 
gösteren TNB veri tabanına geçmesiyle 
birlikte Türkiye’nin 180 günlük eylem 
planlarından birisi daha tamamlanmış 
olacak. ARTES projesi hem araç alan 
hem de satan için büyük kolaylıklar 
sağlayacak. 

projeler ile çağa ayak uydurmak ve 
vatandaşa katkı sağlamak amacıyla 
çalışmalarımızı her zaman sürdürmeye 
devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın 
sonuçlarından birisi de ARTES projesidir. 
Hem zaman hem de paradan tasarruf 
sağlayacak olan yeni sistem, TNB 
tarafından anında ve tek noktada 
yapılabilecek. Bu noktada Noterlerimize 
büyük bir yük düşüyor ve bunu da 
başaracaklarına eminim” dedi.

ARTES İLE 
VATANDAŞLAR 116 TL 
DAHA AZ ÖDEYECEK
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Dünyanın farklı yerlerinde yetişen 
menengiç, insan sağlığına çok 
yönlü faydaları ile bilinir. Kafein 
içermeyen yapısıyla ilgi çekici 
bir bitkisel kahve türü olan 
menengiç kahvesi, B ve E gurubu 
tüm vitaminleri içerirken aynı 
zamanda kalsiyum, potasyum, 
sodyum, fosfor, magnezyum, 
demir, bakır, çinko, kadminyum, 
selenyum, mangan gibi çok 
önemli mineral ve elementleri de 
içeriğinde bulundurur. Bunlara 
ek olarak yağ, doğmamış yağ 
asitleri, protein, besinsel lif 
açısından da oldukça zengindir.

MENENGİÇ 
KAHVESİNİN 
FAYDALARI 
NELERDİR?
Her derde deva özelliği ile bilinen 
menengiç kahvesi özellikle 
akciğer iltihaplarına bitkisel 
çözüm sunar ve solunum yolu 
hastalıklarına karşı çok faydalıdır. 
Antiseptik özelliği de bulunan 
menengiç, nefes darlığı, öksürük, 

balgam oluşumu ve bronşit 
gibi durumlarda da oldukça 
etkilidir. Ses tellerine de iyi gelen 
bu mucize bitki aynı zamanda 
yaraların iyileşmesini hızlandıran 
bir etkiye sahiptir. Ağız kokusunu 
keser, ayak terlemesini yok eder, 
saçları güçlendirir, böbrek taş ve 
kumlarını dökmede yardımcı bir 
etkiye sahipken idrar söktürücü 
özelliği ile boşaltım sistemine de 
faydalıdır.

Böbrek ve safra kesesi taşları 
için en iyi bitkisel çözüm olan 
menengiç, ince bağırsaktaki 
glikoz emilimini azaltarak kan 
şekerini dengeler. Menengiç’in 
cinsel gücü arttırdığı ve afrodizyak 
etkisi taşıdığı da söylenmektedir.

MENENGİÇ KAHVESİ 
NASIL YAPILIR?
Menengeç kahvesi 2 türlü 
yapılıyor. İlki yöntemde türk 
kahvesi yapar gibi ateşte 
pişiriliyor; ikinci yöntemde ise 
hazır kahve gibi sonradan suya 
ekleniyor.

Ülkemizde özellikle akdeniz ve ege bölgesinde dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen 
menengiç ağacı (çitlenbik çalısı) ‘Pistacia Terebinthus’ olarak botanik biliminde 
adlandırılmaktadır. Menengiç ağacının meyvesi ise olan menengiç tohumu ise yeşil 
ve mavi renklere sahip küre şeklindedir. Çalı türünden yabani bir ağaç olan menengiç, 
aslında antep fıstığı ağacı ile akraba olup bu ağacın aşılanmamış halidir. Menengiç 
tohumunun çerez olarak ve yemeklerde tat, çeşni verici olarak kullanımının yanında 
belki de en meşhur özelliği bu meyve ile yapılan ve faydaları çok fazla olan menengiç 
kahvesidir.

Yılmaz KAYA 
info@radusdergisi.com

MENENGİÇ KAHVESİNİN FAYDALARI &  
MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR 
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MENENGİÇTEN KAHVE 
NASIL YAPILIR 1.YÖNTEM:
Her çay fincanı süt için 1 tatlı kaşığı 
menengiç kullanarak kişi sayısına 
göre yapabilirsiniz. Kahve fincanı 
kullanacaksanız 1 kahve kaşığı ölçü ile 
yapmalısınız. Bir cezveye koyduğunuz 
su yada süte kahveyi ekleryerek 
karıştırınız. İsteğe göre şeker ekleyiniz. 
Bir taşım kaynatıp türk kahvesi gibi servis 
yapabilirsiniz.

MENENGİÇTEN KAHVE 
NASIL YAPILIR 2.YÖNTEM:

Yine her çay bardağı için 1 tatlı kaşığı, 
her kahve fincanı için 1 kahve kaşığı ölçü 
kullanabilirsiniz. Kaynattığınız suya hazır 
kahve yapar gibi menengiç kahvesi katarak 
karıştırın. İsteğe göre şeker ekleyebilirsiniz.

MENENGİÇ KAHVESİNİN 
TÜRK KAHVESİNDEN 
FARKI NEDİR?
Türk kahvesinden çok daha yumuşak 
bir yapıya sahip olan menengiç, hoş 
bir tada sahiptir. Antioksidan ve fenolik 
bileşenlerden oluşan menengiç; kanser gibi 
ciddi hastalıklara karşı koruma sağlarken 
yaşlanma etkilerini de erteliyici özelliğe 
sahiptir.

MENENGİÇ NE IÇİN 
KULLANILIR?
Daha çok şekerleme ve çereze 
sanayisinda kullanılan menengiç çoğu 
hastalığa iyi geliyor. Özellikle astım, mide 
ağrısı, egzama, ishal, sarılık gibi sağlık 
sorunlarının tedavisini destekleyici bitkisel 
bir çözüm olarak kullanılıyor. Bunların 
dışında sabun sektöründe de bıttım 
sabumu yapımında kullanılan bir madde 
olsa da menengiç en çok kahve şeklinde 
tüketiliyor.

MENENGİÇ TOHUMU 
NASIL YENİR
Menengiç tohumu, çiğ olarak tüketilebildiği 
gibi, yemeklerde de kullanılarak yenilebilir.

MENENGİÇ NELERE 
HASTALIKLARA İYİ GELİR?
• Öksürüğü engeller ve balgam söktürücü 
özelliği ile boğazı rahatlatır.

• Nefes açıcı bir etkiye sahiptir. Nefes 
darlığı çeken hastalar tarafından oldukça 
sık kullanılan bitkisel bir çözümdür.

• Antiseptik özelliğe sahiptir.

• Solunum yolları için büyük faydası vardır. 
Akciğer ve göğsü yumuşatır, hırıltılı nefes 
alımını engeller.

• Yaraların hızlı iyileşmesini sağlayarak 
yara üzerine uygulanması durumunda 
yarayı tedavi edici özelliği vardır.

• Ayak terlemesine doğal çözümdür. 
Terlemeyi kahveyi tüketmeye başladıktan 
kısa bir süre sonra durdurur.

• Ses tellerini yumuşatır ve korur.

• Mide spazmları, mide ağrıları, gaz ağrıları 
gibi sorunları tedavide kullanılır.

• İçerdiği afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve 
isteği arttır.

• İçerisinde bulunan E vitamini, doymamış 
yağ asidi ile kandaki kolestrolü düzenler, 
kalp damar sertliği gibi sağlık problemlerini 
engelleyici bir etkisi vardır.
Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi                                                                                

Trakya Master FRANCHİSİNG                                                                                            

Yılmaz KAYA
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2016 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 16 
olarak açıklayan şirketin 2017 yılı sonunda 
Türkiye’den treyler ihraç ettiği ülke sayısı 
23’e yükseldi. Türkiye’den yapılan treyler 
ihracatındaki pazar payı ise yüzde 23 olarak 
açıklandı. 

Rıza Akgün: Krone, Türk 
nakliyecisinin vazgeçilmez 
bir markası haline geldi

2017’de toplam 1991 adetlik 
treyler satışı gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün, “İç pazar yüzde 
13 oranında daralırken biz 
satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla 
yüzde 8,6 arttırdık.” dedi. İç 
pazarda kendi ürün gruplarındaki 
pazar paylarının yüzde 19’a 
ulaştığını belirten Akgün, “Ürün 
gamlarına baktığımızda, Treder 
verilerine göre, tenteli araç 
grubunda yüzde 16 pazar payıyla 

KRONE,
TÜRK NAKLİYECİSİNİ GELECEĞE TAŞIYOR

Fabrika yatırımıyla birlikte 
seri üretime başladığı 
2013 yılından bu yana 
toplam 40 milyon 
euro yatırım yaparak 
Türkiye’ye olan inancını 
gösteren Avrupa’nın 
dev treyler üreticisi 
Krone, Türkiye’deki 
hizmet döngüsünü 
tamamlamanın gururunu 
yaşıyor. Şasi üretiminden 
başlayarak, operasyonel 
kiralamaya kadar 
nakliyecilerin her türlü 
ihtiyacını karşılayabilen 
bir marka haline gelen 
Krone, 3 yıldır daralan 
Türkiye treyler pazarında 
2017 yılını da, daha 
önceki 3 yılda olduğu 
gibi, satışlarını arttırarak 
kapatmayı başardı. 

Türk nakliyecisi için yaptığı yatırımları ve 
devreye aldığı yenilikleri hız kesmeden 
sürdüren Krone, İzmir’de düzenlediği basın 
toplantısında ulusal medya ve sektör basını 
temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya 
Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone 
Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker, 
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar ve Krone Türkiye Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer ev 
sahipliği yaptılar. 

Toplantı öncesinde düzenlenen program 
dahilinde basın temsilcileri, Krone’nin İzmir 
Tire’deki 224 bin metrekarelik dev tesisini 

gezme ve inceleme fırsatı buldular. Bu 
tesisin bir parçası olarak 2017 Nisan ayında 
faaliyete alınan yeni şasi üretim tesisinin de 
tanıtımı yapıldı. 

2016 yılını iç ve dış toplam pazarda yüzde 
60 artışla kapatan Krone, 2017 yılında da 
satışlarını arttırmayı sürdürdü. 2017 yılında 
yüzde 13 daralan iç pazarda satışlarını 
yüzde 8 arttıran Krone, pazar payını yüzde 
15’den yüzde 19’a yükseltmeyi başardı. 
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ikinci, frigorifik araçta ise yüzde 39 pazar 
payıyla birinci sırada yer aldık” ifadesini 
kullandı. 

Türkiye’de başarılı günler geçirdiklerini 
belirten Akgün, “Almanya’da ve Avrupa’da 
edindiğimiz tüm tecrübeyi ve yakaladığımız 
yüksek kalite standartını Türk hizmet 
anlayışıyla buluşturmak parolasıyla 
Türkiye’de bu işe koyulduk.” dedi. Türkiye’de 
bu görevi devraldıklarından beri bu felsefeye 
uygun hareket ettiklerini dile getiren Akgün, 
“İhracat artışından ötürü kapasitemizi 
haftalık 45 adetten 80 adete çıkarttık. Yıllık 
4.000 adetlik üretim hedefliyoruz. 2017 
yılının Nisan ayından beri Krone’nin yüksek 
kalite standartlarına uygun şasilerimizi de 
kendi fabrikamızda üretiyoruz. Yeni devreye 
aldığımız bu tesiste 100’ü aşkın çalışanı 
istihdam ediyoruz. Üretimdeki yerlilik 
oranımız çok yüksek seviyelere çıkmış 
durumda. Bugün gezdiğiniz tesisimizde 
yüzde 100 Türk çalışan istihdam ediyoruz. 
Her şeyden önemlisi Türk nakliyecisi bizi 
artık benimsedi. Krone, Türk nakliyecisinin 
vazgeçilmez bir markası haline geldi.” 
şeklinde konuştu.

Andreas Völker: Toplam 
51 bin 507 adet treyler 
sattık
Krone Grubunun Almanya’da ticari araç ve 
tarım makineleri olmak üzere iki ayrı dalda 
üretim yaptığını söyleyen Krone Uluslararası 
Satış Direktörü Andreas Völker de, treylerde 

Tire dışında Almanya’da 4 adet fabrikada 
üretim yaptıklarını bildirdi. 2016-2017 mali 
yılında Krone Grubunun satışlarının yüzde 
69’unun ticari araçlar grubundan geldiğini 
vurgulayan Völker, “Geçtiğimiz yıl toplam 1,9 
milyar Euro’luk ciro gerçekleştirdik. Krone 
Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil 
olmak üzere, 2016-2017 mali yılında toplam 
51.507 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi” 
dedi. 

Krone’nin her zaman için öncü ve yenilikçi 
bir kültürle hareket ettiğini belirten Völker, 
“Önümüzdeki dönemde oldukça önemli 
yenilikleri açıklayacağız. Yatırımlarımıza 

devam ediyoruz. Krone, uluslararası 
çapta çok geniş bir organizasyon yapısına 
sahip. Bu organizasyonu en doğru şekilde 
yönetebilmek adına yönetim kurulumuzun 
çalışmaları devam etmektedir. Yakın bir 
gelecekte açıklayacağımız yeniliklerle 
birlikte global çapta treyler sektörüne 
yön vermeye devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Ömürden Özacar: Örnek alınacak bir 
yapılanma içerisindeyiz

Kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına en 
hızlı şekilde cevap verebilen bir konuma 
geldiklerini belirten Krone Türkiye Satış 
Müdürü Ömürden Özacar, “Mayıs 2016’da 
Gebze’de satış, satış sonrası ve yedek parça 
merkezimiz olan Krone Center’ı hayata 
geçirdik. 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde 
33 adet yetkili servis noktası açtık. Mart 
2017’de İstanbul/Sancaktepe’de İkinci El 
Treyler Operasyon Merkezimizi devreye 
aldık. Burada 1 yılda 98 kullanıcımıza 
takas desteği sağladık. Diğer taraftan Eylül 
2016’da treyler sektörünün ihtiyacı olan filo 
kiralama hizmetini Krone Fleet markamız 
ile vermeye başladık.” dedi. Müşteri 
temaslarını her yıl daha yukarı taşıdıklarına 
dikkat çeken Özacar, “Türkiye çapındaki 
bölgelerde bulunan satış temsilcilerimiz, 
kullanıcılarımızın taleplerini karşılamak 
için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Satış 
temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda 11 
bin 812 müşteri teması gerçekleştirdi.” 
şeklinde konuştu.

Direkt satış sistemini benimsedikten 
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yapılanmaya giderek gösterdi. Üretimde 
olduğu gibi satış sonrasında da yüksek 
standartlara ulaşmayı başardık.” dedi. 

Krone Center Gebze’nin varlığının, 
Krone’nin Türkiye’deki konumunu daha da 
güçlendirdiğini ifade eden Dinçer, tüm satış 
sonrası ve yedek parça operasyonlarının bu 
merkezden idare edildiğine dikkat çekti. “Biz 
Krone olarak her zaman kullanıcılarımızın 
yanında yer alıyoruz. Kullanıcılarımıza 
nitelikli hizmeti en uygun maliyete sunmayı 
amaçlıyoruz.” dedi. Gebze’deki merkez 
serviste Türkiye’deki diğer servislerden 
gelen teknisyenlere eğitimler verdiklerini 
de hatırlatan Dinçer, “Krone, her zaman bu 
sektöre öncülük etmeyi başaran bir marka. 
Türkiye’de son kullanıcısıyla buluşup, 
önerilerini birinci ağızdan dinleyen ilk 
treyler markası olduk. Bu öneriler ışığında 
ürünlerimizde kalıcı değişikliklere de imza 
attık. Gelişmeyi reddetmiyoruz, aksine tüm 
kullanıcılarımızı değişime ve yeniliğe ortak 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

RAKAMLARLA KRONE
Krone, 2017’de toplam 1.991 adet treyler 
satışı gerçekleştirdi. 

Krone, pazar payını yüzde 15’den yüzde 19’a 
yükseltti. 

Krone, Türkiye toplam frigorifik treyler 
satışında birinci olarak, bu gruptaki pazar 
payını yüzde 39’a yükseltti.

Krone’nin tenteli ürün grubundaki toplam 
pazar payı yüzde 16 olarak gerçekleşti. 

Krone, 2017 yılında 23 farklı ülkeye tam 
1.095 adet treyler ihraç etti. Bu ülkeler 
şunlar: Kazakistan, İtalya, Macaristan, 
Bulgaristan, Romanya, İsveç, Rusya, 
Belçika, Almanya, Fas, Mısır, Tanzanya, 
İsrail, Irak, Azerbaycan, Makedonya, 
Yunanistan, Slovenya, Fransa, Suudi 
Arabistan, Cezayir, Özbekistan, Hollanda

Krone’nin 4 tanesi İstanbul’da olmak üzere 
yurt genelinde 33 adet yetkili servis noktası 
bulunuyor.  Avrupa genelindeki yetkili servis 
adedi 1.300’ün üzerinde.

Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları 
dahil, 2016 Temmuz-2017 Temmuz ayları 
arasında toplam 51.507 adetlik treyler satışı 
gerçekleştirdi. 

Krone Grubu, 2016-2017 mali yılında ticari 
araçlarda toplam 1,9 milyar Euro’luk bir ciro 
elde etti. 

*Treder verilerine göre hazırlanmıştır.

sonra satışlarını her sene arttırdıklarını 
hatırlatan Özacar, “Kullanıcılarımızın 
tüm ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde 
gidermeyi amaçlıyoruz. Arka planda satış 
ekibimizi her geçen gün daha donanımlı bir 
hale getirmek için çalışmalarımız oluyor. 
2017 yılı yaz aylarında ekibimizi bir dizi 
eğitime tabi tuttuk. Toplam 84 saat eğitim 
aldılar. 2018 yılı içerisinde satış ekibine 
verilecek eğitimler de şimdiden planlanmış 
durumda.” dedi.

2018’de ‘Soğuk Zincir’ yönetmeliği ile 
birlikte frigorifik treylerlere olan talebin 
iyice artacağını beklediklerine vurgu yapan 
Özacar, ayrıca filo yenileme ihtiyaçlarının 

da yeni filo yatırımlarını getireceğini 
beklediklerini söyledi. 

Mehmet Dinçer: Satış 
sonrasında sürekli 
kendimizi geliştiriyoruz
Türkiye’de Krone Center Gebze ve 33 adet 
yetkili servisle satış sonrası hizmet ağını 
güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran 
Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Mehmet Dinçer, “Sürekli ihtiyaç 
analizleri yapıyoruz. Yetkili servis sayımızı 
arttırmaya devam edeceğiz. Krone, satış 
sonrasına verdiği önemi kısa sürede bu ciddi 
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yeni Tourliner ile tanıştığımız teknoloji ve 
yenilikleri şimdi de MAN Lion’s Coach, 
en güncel haliyle bize sunuyor. MAN yeni 
Lion’s Coach, seyahat sektörüne çok 
önemli avantajlar sunuyor”dedi. 

MAN yeni Lion’s Coach’ların, güvenlikten 
konfora, performanstan yakıt 
ekonomisine kadar birçok önemli ve 
benzersiz ayrıcalıkları sunarak, seyahat 
sektöründeki standartları yeniden 
belirlediğini belirten MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış 
Direktörü Can Cansu da, “MAPAR’a 
teslim ettiğimiz her 2 otobüs de; 2 aks 
13 metre uzunluğunda, 2+1 VIP oturma 
düzenine ve 460 hp ile güçlü bir motora 
sahip. MAN ve NEOPLAN markalı tüm 
2018 model seyahat otobüslerinde; MAN’a 
özel Efficient Cruise & Efficient Roll, 
Adaptive Cruise Control (ACC), yükseltilir 
başlıklı özel 2+1 VIP koltuklar, uydu anteni 
ve daha birçok ayrıcalık standart olarak 
sunuluyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN İLK 13 METRE 
2+1 VIP MAN YENİ LİON’S COACH 
MAPAR’A TESLİM EDİLDİ

Tamamen yenilenen 
MAN Lion’s Coach’ın 
cazibesi Türkiye 
Lansmanı öncesinde 
teslimatları başlattı. 

Türkiye seyahat sektörünün amiral 
gemilerinden MAN Lion’s Coach, 
tamamıyla yenilenerek segmentindeki 
standartları yeniden belirledi. Ankara’daki 
MAN Türkiye tesislerinde üretilen MAN 
yeni Lion’s Coach’ın dünya lansmanı, 2017 
Ekim ayındaki Kortrijk Otobüs Fuarı’nda 

gerçekleşmişti. Tasarımından motoruna 
kadar tamamen yenilenen ve benzersiz 
avantajlar sunan MAN yeni Lion’s 
Coach’ın Türkiye tanıtımı ise, Nisan ayında 
yapılması planlanıyor. Ancak benzersiz 
nitelikleri, ileri teknoloji ve yüksek tasarruf 
oranları ile her açıdan büyük avantajlar 
sunan MAN yeni Lion’s Coach, yarattığı 
cazibe ile Türkiye Lansmanı öncesi sipariş 
toplamaya başladı bile. MAN yeni Lion’s 
Coach’ın ilk teslimatlarından biri de 
MAPAR’a gerçekleştirildi. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu’nun 
evsahipliğinde Ankara Akyurt’taki MAN 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat 
törenine, MAPAR A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Yalçın Şahin 
de katıldı. Teslimat 
töreninde Türkiye pazarı 
için üretilen ilk 2 aks 13 
metre, 2+1 VIP oturma 
düzeninde 41 koltuklu 
MAN yeni Lion’s Coach 
ile birlikte 1 adet de 
NEOPLAN Tourliner 
seyahat otobüsü, 9 Şubat 
2018 Cuma günü MAPAR 
A.Ş.’ye teslim edildi.

MAN ve NEOPLAN 
araçlarının Türkiye 
seyahat sektöründe, 
tecrübe ile oluşan 
haklı bir konuma sahip 
olduğunu belirten 
MAPAR A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın 
Şahin, “Lion’s Coach 
ise üstün özellikleri, 
sunduğu konfor ve 
çeşitli avantajlarla, 
seyahat sektörünün 
amiral gemilerinden 
biri konumunda. Ancak 
geçtiğimiz yıl NEOPLAN 
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Şasi/süspansiyon ve akü bileşenleri 
alanlarında ürün portföyünün kapsamını 
daha da artıran ve özellikle motor yönetimi 
alanına odaklanan Delphi Technologies’in 
bir önceki yıla göre ciddi bir büyüme 
kaydettiğini dile getiren Frost&Sullivon 
Araştırma Analisti Anuj Monga yapmış 
olduğu değerlendirmede, “Frost&Sullivan’ın 
bağımsız analizi, şirketin pazardaki 
zorlukları başarıyla geride bırakarak Kuzey 
Amerika satış sonrası pazarında bir güç 
olarak öne çıktığını doğruladı. Bu nedenle 
Delphi Technologies, Kuzey Amerika’nın 
En İyi Şirketi ödülüne layık görüldü” 
açıklamasını yaptı.

ABD’deki 20 araçtan 18’ine 
Delphi imzası!

Delphi’nin Satış Sonrası Departmanı, 
pazar payındaki büyümede ve şirketin 
güçlü bir marka değeri haline 
gelmesinde önemli bir rol oynuyor. 
Bugün pazarın önde gelen orijinal 
ekipman tedarikçisi konumunda 
olan Delphi için en büyük üç otomotiv 
orijinal ekipman üreticisi (OEM), 
şirketin küresel satışlarının yaklaşık 
yüzde 28’ini oluşturuyor. 

DELPHİ TECHNOLOGİES 2017 YILINDA
‘KUZEY AMERİKA’NIN EN İYİ ŞİRKETİ’ SEÇİLDİ!

Geçtiğimiz ay New 
York Borsası’nda 
gerçekleştirilen işlem 
ile elektrikli araçlar 
ve içten yanmalı 
motorlar için çözümler 
geliştirmek ve araçların 
onarımı için gelecekte 
oluşacak talepleri de 
karşılamak amacıyla 
yeni bir yapıya kavuşan 
Delphi Technologies, 
Finlandiya menşeili 
dünyanın önde gelen 
global danışmanlık şirketi 
Frost&Sullivan tarafından, 
satış sonrasındaki üstün 
başarılarından ötürü 
‘Kuzey Amerika’nın En 
İyi Şirketi’ seçildi. 2016 
yılı itibariyle Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki 
ilk 20 araç modelinden 
18’inde bir Delphi 
parçası bulunurken; 
Frost&Sullivon Araştırma 
Analisti Anuj Monga 
yapmış olduğu 
değerlendirmede, 
“Frost&Sullivan’ın 
bağımsız analizi, şirketin 
pazardaki zorlukları 
başarıyla geride bırakarak 
Kuzey Amerika satış 
sonrası pazarında bir 
güç olarak öne çıktığını 
doğruladı. Bu nedenle 
Delphi Technologies, 
Kuzey Amerika’nın En 
İyi Şirketi ödülüne layık 
görüldü” dedi.

Geçen ay New York Borsası’nda 
gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem 
ile hem binek otomobil hem de ticari araç 
pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten 
yanmalı motorlar için çözümler geliştirmek 
ve araçların onarımı için gelecekte oluşacak 
talepleri karşılamak amacıyla yeni bir yapıya 
kavuşan Delphi Technologies, Finlandiya 
menşeili dünyanın önde gelen danışmanlık 
şirketlerinden biri olan Frost&Sullivon 
tarafından ‘Kuzey Amerika’nın En İyi Şirketi’ 
seçildi. 2016 yılı itibariyle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki ilk 20 araç modelinden 
18’inde bir Delphi parçası bulunurken; 
kazanılan ödülde Delphi Technologies’in 
Satış Sonrası tarafındaki ürün portföyünü 
genişleterek ve güçlü ortaklıklar kurarak 
sergilemiş olduğu büyümenin etkili olduğu 
belirtildi. 

DELPHİ TECHNOLOGİES’E
‘YILIN ŞİRKETİ’ ÖDÜLÜ!
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önemli bir değer olduğunu kaydeden Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan ise, “Ford Trucks olarak, lojistik 
sektöründe zamanlamanın ve hızın ne 
kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu 
noktada motor performansıyla, yakıt 
tüketimiyle, servis bakım aralığı ve toplam 
işletme maliyetlerinde sunduğu avantajlarla 
araçlarımız bu büyük projelerde her şartta 
Borusan Lojistik’in hizmetinde olacak. 
Bizler de Ford Trucks ekibi olarak, araçların 
teslimatından sonra da her koşulda 
yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak 
için yanlarında olacağız. Yeni araçlarımızın 
Borusan Lojistik’e ve projelerine hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

FORD TRUCKS ÇEKİCİ 
SERİSİNDE YÜKSEK 
PERFORMANS YAKIT 
EKONOMİSİYLE 
BULUŞUYOR
Ford Trucks çekici modellerinde 480 PS’lik 
motorun verimliliğinin %8.5 varan yakıt 
tasarrufu ile artırıldığı, bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılan yol testleri ile kanıtlandı. 
Ford Trucks Çekici Serisi %20 daha yüksek 
torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan bakım 
aralığı sayesinde %25 daha düşük işletme 
maliyetleri sunmayı da başarıyor. Çekici 
serisinde sunulan 120.000 km’ye kadar 
uzatılmış bakım aralığı ile müşteriler, lojistik 
sektöründeki en rekabetçi bakım aralığı 
avantajına sahip oluyor.

BORUSAN LOJİSTİK, TERCİHİNİ 
FORD TRUCKS’TAN YANA KULLANDI

1973 yılından itibaren 
entegre lojistik hizmet 
sağlayıcı olarak 
lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren, 
Yurtiçi Lojistik, 
Gemi Kiralama 
ve Proje Lojistiği, 
Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Uluslararası 
Taşımacılık  ve Liman 
İşletmeciliği gibi 
konularda hizmet 
veren Borusan 
Lojistik, filosunu 19 
adet Ford Trucks 
1848T çekici ile 
genişletti. 

9 Şubat Cuma günü Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks yönetimi tarafından 
Borusan Lojistik’e teşekkür plaketi takdim 
edildi. Törene Borusan Lojistik Genel 
Müdürü İbrahim Dölen, Borusan Lojistik 
Yurtiçi Lojistik İcra Kurulu Üyesi Sinan Cem 
Savcı, Borusan Lojistik Organizasyonel 
Gelişim ve Destek Fonksiyonlar İcra Kurulu 

Üyesi Tuğba Paşalı Karacan, Borusan 
Lojistik Milk-Run ve Yurtiçi Dağıtım 
Hizmetler Grup Müdürü Orhan Kayış, Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörü 
Burak Hoşgören ve Otokoç Sultanbeyli Şube 
Müdürü Orhun Özkan katıldı. 

Teslimat töreninde yaptığı konuşmada 
Ford Otosan ile uzun yıllardır süren iş 
birliklerinden çok memnun olduklarını 
dile getiren Dölen, “Borusan Lojistik 
olarak en son teknolojik servisleri 
kullanarak  desteklediğimiz hizmetlerimizle 
müşterilerimizin işlerinde çözüm ortağı 
olup fark yaratıp fayda sağlamaya devam 
ediyoruz. Türkiye’nin en büyük endüstri 
kuruluşlarına anlık malzeme akışını 
tecrübeli operasyon ekibimiz ile tek elden 
gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürümüzün 
bir parçası olan 6 Sigma yaklaşımı ve 
digital iş  süreçleri ile operasyonlarımızı 
sürekli daha iyiye götürmek için hem 
kendi içimizde hem de müşterimizle 
iyileştirme projeleri yaparak, katma değer 

yaratıyoruz. Ford Otosan’dan aldığımız  
yeni araçlarımızla bu hizmetimizi daha 
da geliştirerek vermeyi sürdüreceğiz. 
Yüzdeyüz  Türk Mühendisliği ile üretilen 
Ford Trucks araçlarını Borusan Lojistik 
olarak kullanmaktan dolayı mutluyuz. 
İşbirliğimizin ve ülkemiz için yarattığımız 
ortak değerin artarak devam etmesini 
temenni  ediyoruz ” dedi.

Borusan Lojistik’in entegre taşımacılık 
ve lojistik hizmetleriyle ülkemiz için 
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ICSG İSTANBUL 2018 Başlangıç: 25.04.2018    
Bitiş: 26.04.2018   

6.Uluslararası 
İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve 
Fuarı

TURKIYE 
İstanbul Kongre Merkezi

HHB Fuarcılık

HANNOVER MESSE Başlangıç: 23.04.2018    
Bitiş: 27.04.2018   

Uluslararası Sanayi 
Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover Messe

IFAT Başlangıç: 14.05.2018    
Bitiş: 18.05.2018   

Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi 
Fuarı

ALMANYA
Münih

IFAT

ANTALYA OTOSHOW Başlangıç: 13.03.2018   
Bitiş: 18.03.2018    

Otomobil, Ticari 
Araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet ve 
Aksesuarları Fuarı

TURKIYE 
Antalya

Tüyap Tüm Fuarcılık

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

 2018
FUAR TAKVİMİ
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE 
YENİ BİRİM
Doğuş Otomotiv bünyesinde dijital dönüşüm 
odaklı süreç ve projelerin yönetim ve 
koordinasyonun sağlanması amacıyla Dijital 
Dönüşüm birimi kuruldu 

Doğuş Otomotiv’de kurulan yeni birim 
kapsamında, “Stratejik Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörü” görevini 
yürütmekte olan Koray Bebekoğlu, mevcut 
görevlerine ilaveten Dijital Dönüşüm 
Departmanı’na da yönetici olarak atandı. 

Sayın Bebekoğlu, “Dijital Dönüşüm ve 
Kurumsal İletişim Genel Müdürü- CDO 
(Chief Digital Officer)” unvanı ile görevine 
devam edecek. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nden mezun olan Koray 
Bebekoğlu, lisansüstü eğitimini Bilkent 
Üniversitesi’nde tamamladı. 1998 yılında 
Doğuş Grubu’na katılan Bebekoğlu, Doğuş 
Otomotiv’de Otomotiv’de farklı markalarda 
satış ve pazarlama yöneticiliği görevlerinin 
ardından, Doguş Oto’da planlama ve 
perakende  yöneticiliği yaptı. 2008 yılından 
bu yana  müşteri deneyimi ve CRMden 
sorumlu Stratejik Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Direktörü olarak görev yapan Koray 
Bebekoğlu,  Ocak 2018 itibariyle Dijital 
Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı 
Genel Müdürü görevini yürütmektedir.

NISSAN AVRUPA, 2017 YILINI REKORLA KAPATTI

Ürün gamını yenilerken elektrikli araç pazarındaki 
konumunu güçlendiren ve geliştirmiş olduğu 
teknolojilerle otonom sürüşte öncü markalardan 
biri durumunda olan NISSAN, ürünleriyle ve 
teknolojileriyle ödül almaya ve satışlarıyla rekor 
kırmaya devam ediyor. NISSAN satışları içerisinde 
önemli paya sahip NISSAN Qashqai, Avrupa’nın 
son 5 yıldır en çok satan SUV’u oldu.  

NISSAN Avrupa 2017 yılını rekorla kapatırken, 
10 yıl önce yeni bir segment yaratan NISSAN 
Qashqai’nin 3 milyonuncu adedi İngiltere’deki 
Sunderland Fabrikasının bantlarından indi. 

NISSAN’ın Sunderland Fabrikası 
tarihi başarıya imza atarken, şirketin 
Datsun ve NISSAN markaları 2017 
yılında toplamda 762.574 adet satarak 
en iyi Avrupa satış performansına 
imza attı. Şirket bu sonuçla 2016 yılı 
ile karşılaştırıldığında satışlarını yüzde 
3,8 oranında artırmış oldu.

NISSAN’ın kaydetmiş olduğu 
başarıda, satışları yüzde 1,2 oranında 
artan Qashqai modeli önemli bir rol 
üstlendi. Sunderland Tesisi 2017 
yılında 346.856 adet NISSAN Qashqai 
üreterek bir rekora imza atarken 
bunların 265.520 adedi Avrupa 
pazarında satıldı. 

NISSAN Qashqai’nin satış performansının da 
katkısıyla NISSAN Avrupa pazarından yüzde 
3,7 pay alırken, marka İspanya’da yüzde 9,4, 
Fransa’da yüzde 3 ve Rusya’da yüzde 12,4 büyüme 
kaydetti.

2014 yılında ikinci nesil olarak satışa sunulan ve 
kısa süre önce makyajla güncellenen Qashqai, 
NISSAN tarihinin Avrupa’daki en başarılı modeli 
olarak öne çıkıyor. NISSAN Qashqai, toplamda 
19 adedi ‘Yılın Otomobili’ olmak üzere 80’in 
üzerinde ödül aldı. NISSAN Qashqai bir SUV 

pratikliğini ve kullanım özelliklerini bir hatchback 
otomobilin ayak izi, sürüş dinamikleri ve kullanım 
maliyetleriyle aynı potada eritiyor. 

NISSAN Avrupa Başkanı Paul Willcox yapmış 
olduğu değerlendirmede: “2017 yılı NISSAN 
Avrupa için tam bir rekor yılı olurken 2018 yılına 
da son derece hızlı bir başlangıç yaptık. Qashqai 
sadece 10 yılda 3.000.000 üretim adedine 
ulaşırken Ekim ayında lanse etmiş olduğumuz ve 
satışa sunulmadan önce ödül alan NISSAN LEAF 
her 10 dakikada 1 adet olmak üzere rekor sipariş 
adetleriyle yüzümüzü güldürüyor.”

NISSAN Qashqai’ye en çok satan araç tescili

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık 
firmalarından Focus2move’un, Avrupa’nın en 
çok satan araçları araştırmasına göre NISSAN 
Qashqai, bu yılın en çok satılan SUV’u olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bu önemli başarıyı 2013 
yılından bu yana elinde tutan model olarak göze 
çarpıyor.  

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen makyajda; yeni dış 
tasarım, arttırılmış iç mekan kalitesi, gelişmiş 
sürüş performansı ve yeni NISSAN Intelligent 
Mobility teknolojileri olmak üzere dört ana konuya 
odaklanırken böylece Qashqai kullanıcılarına daha 
fazla konfor ve sürüş güvenliği sunuluyor. 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201870

mi? Mümkün değil. Korozyon da sorun 
değil – özellikle elektrikli otomobillerde bu 
büyük bir avantaj. Frenleme enerjisini geri 
kazanma diye bir süreçte kurtardığından, 
elektrikli otomobiller frenlere daha az baskı 
uyguluyor ve genelde sürtünme yüzeyi 
üzerinde pas oluşumuyla mücadele etmek 
zorunda kalıyor. Bununla bağlantılı olarak 
frenleme esnasında yanıt vermedeki hafif ve 
geçici düşüş iDisc’te söz konusu olmuyor.

KİRLİ JANT SORUNU 
ARTIK GEÇMİŞTE KALDI
Fren diskinin parlak karbür kaplaması bir 
göz ziyafeti sunuyor. Aşınmaya dayanıklı 
ve korozyon oluşturmayan özellikleriyle, 
yıllarca kullanıldıktan sonra bile güzelliğini 
koruyarak açık jant trendine tam uyum 
sağlıyor. En iyisi, iDisc’in fren tozundaki 
yüzde 90’lık azalma jantların temizlik 
ürünleriyle 
düzenli olarak 
temizlenme 
ihtiyacını 
azaltıyor. 

BOSCH’UN YENİ FREN DİSKİ İDİSC
ŞEHİRLERDEKİ EMİSYON   PARTİKÜLLERİ 
SORUNUNUN HAFİFLETİLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Koruyucu meleklerin 
birçok yüzü 
var. Tamamen 
yuvarlak, bir tabak 
büyüklüğünde 
ve başparmak 
kalınlığında olan fren 
diski de bunlardan biri

Yeni fren diski ile fren tozu yüzde 90’a kadar 
azalıyor

Bosch yönetim kurulu üyesi Hoheisel: 
“iDisc, fren disklerinin 2.0 versiyonu. Bu 
ürün muazzam bir pazar potansiyeline 
sahip.”

Araç kullanımı ile ilgili oluşan emisyon 
partiküllerinin yüzde 32’sine frenler ve 
lastikler neden oluyor.

iDisc’in karbür kaplaması frenlerin 
yıpranma ve aşınmasını azaltırken güvenli 
kullanımı arttırıyor.

2016’DA OTOMOBİL FREN 
DİSKLERİNE OLAN TALEP 
330 MİLYON ADEDİ AŞTI.
Koruyucu meleklerin birçok yüzü var. 
Tamamen yuvarlak, bir tabak büyüklüğünde 
ve başparmak kalınlığında olan fren diski 
de bunlardan biri. ABS, ESP, hava yastığı 
gibi teknolojiler yokken fren diskleri 
araç sürmeyi daha güvenli hâle getiriyor, 
durma mesafelerini belirgin oranda 
kısaltıyor ve böylece birçok trafik kazasının 
önlenmesine yardımcı oluyordu. Ancak, 
bugün fren disklerinin kamuoyunun ilgisinin 
merkezinde olmasının başka bir nedeni 
daha var: fren tozu. Karayolu trafiğinden 
kaynaklanan çoğu parçacık kirliliği, yakıt 
yakımından ziyade, yol, lastik ve fren 

aşınmasıyla oluşuyor. 

İDİSC FREN DİSKİ 
PAZARINI ALTÜST EDİYOR
iDisc’in benzersiz satış noktası ise 
hâlihazırda yalnızca Bosch tarafından 
sunulan tungsten karbür kaplamasıdır. Bu 
da iDisc’in baş harfi olan “i”nin inovasyon 
anlamına gelmesini destekler niteliktedir. 

SÜRTÜNME İZLERİ YOK, 
PAS YOK
iDisc’in lehine olan diğer bir argüman 
da birçok olumlu özelliğinin olmasıdır. 
Fren tozunda çarpıcı düzeydeki azalmaya 
ek olarak, karbür kaplama daha yüksek 
çalışma güvenliği sağlıyor. Frenleme 
performansı, tekrar edilen frenleme 
manevralarının ardından durma gücünde 
azalma olduğu bilindiğinden, özellikle fren 
gücünün azalması söz konusu olduğunda 
bir seramik freninkine benziyor. Bir seramik 
fren diski gibi, iDisc bu açıdan son derece 
stabil ve yavaşlama performansında sadece 
biraz kayıp oluşuyor. Aşınma da belirgin 
düzeyde azalıyor. Karbür kaplamanın 
gücüne bağlı olarak, iDisc’in servis hayatı 
normal bir fren diskine kıyasla iki misli 
daha yüksek. Sürtünme yüzeyinde izler 
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Ar-Ge merkezini genişleteceklerini 
söyleyen Saltık, “Fabrikamızın genişleme 
sürecini tamamladıktan sonra treyler 
üretimimizi yıllık 8 bin üniteye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Aynı zamanda 2020’ye 
kadar ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’sini 
ihraç etmeyi planlıyoruz. Ürünlerimizin 
Avrupa’da da kullanılması için çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

TEŞVİKLER İHRACATI 
ARTIRACAK
KOLUMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaan Saltık, 2018 yılında olumlu 
gelişmelerin kaydedilebileceğini söyleyerek 
sektördeki Ar-Ge yatırımlarının büyüdüğüne 
dikkat çekti. Saltık, “Büyüyen fabrikamızla 

halihazırda 649 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
2018 yılında hedefimiz Koluman Otomotiv 
Endüstri A.Ş’de istihdamı yüzde 20 
artırmak” dedi.

Treyler sektöründe yerli ve yerinden 
üretimin önemini vurgulayan Kaan Saltık, 
“Türkiye pazarındaki treylerlerin yüzde 
95’i yerli üretimdir ve otomotiv sektörünün 
başka hiçbir dalında bu kadar yüksek bir 
yerli üretim bulunmamaktadır. Üretimin ve 
bununla bağlantılı olarak ihracatın artması 
için birçok mecradan da belirttiğimiz gibi 
bazı teşviklerin yerine getirilmesi bize 
çok yardımcı olacaktır. KDV’nin aşağıya 
çekilmesi ve Avrupa’da çok popüler bir 
yöntem olan hurda teşvikinin çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 2018’de bu 
teşviklerin gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. 
300 MİLYON TL’LİK FABRİKA YATIRIMIYLA 
TREYLER İHRACATINI ARTIRACAK 

Otomotiv sektörünün 
öncü firmalarından 
KOLUMAN A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kaan Saltık, 
KDV ve hurda 
teşvikinin treyler 
sektöründe ihracata 
dayalı büyümeyi 
canlandıracağını 
söyledi. 2017 yılını 
2,3 milyar TL ciro ile 
kapatan KOLUMAN 
Otomotiv Endüstri 
A.Ş. 300 milyon TL 
yatırım ile genişleyen 
fabrikasında yıllık 
treyler üretimini 8 
bin üniteye çıkarmayı 
hedefliyor.

Modern ve üstün teknolojili üretim 
tesislerinde Türkiye’nin en geniş üst 
yapı ürün gamını sunan KOLUMAN  A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, ihracat 
hacmiyle Türkiye’nin en stratejik sektörleri 
arasında yer alan otomotiv sektörünün 2017 
performansını değerlendirdi. 

300 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Otomotiv sektörünün hareketli bir yılı 
geride bıraktığını ve rekorlar kırmayı 
sürdürdüğünü aktaran Saltık, TÜİK trafik 
kayıt tescil verilerine göre “Otomotiv sektörü 
yılın sonunda 28,5 milyar dolarlık ihracatla, 

ihracat yapan sektörler 
arasında birinci oldu” dedi. 
Otomobil satışlarında yüzde 
1 otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarında 
yüzde 2,8’lik azalmanın 
görüldüğünü ifade eden 
Kaan Saltık, treyler pazarında da yüzde 14 
seviyelerinde düşüş yaşandığını kaydetti. Bu 
verilere rağmen treyler ihracatında yüzde 
15 oranında büyüme yaşandığını vurgulayan 
Kaan Saltık, “Bu yıl treyler sektörünün 
yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. KOLUMAN 
Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak ihracat odaklı 
stratejimizi üretim hamlemizle destekledik 
ve Mersin’deki fabrikamıza 300 milyon TL’lik 
bir yatırım yaptık. En son teknoloji ürünü 
üretim ekipmanlarımızla üretim hacmimizi 
artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

YILDA 8 BİN TREYLER ÜRETECEK
Kaan Saltık 2017 yılını 2,3 milyar TL ciro 
ile kapattıklarını, 2018’de cirolarını 2,8 
milyar TL’ye yükseltmeyi hedeflediklerini 
aktardı. Mersin’deki KOLUMAN 
Otomotiv Endüstri üretim tesisi ve 
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GEZİ

UZUNGÖL
Uzungöl, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı 
turistik belde. Trabzon’a olan uzaklık 99 
km Çaykara’ya ise 19 km’dir. Sık ormanları 
ve doğal güzelliği ile özellikle Arap turistleri 
cezbetmektedir. Gölün oluşum hikayesi: 
Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan 
düşen kayaların Haldizen deresinin önünü 
kapatmasıyla oluşmuş göl, “Uzungöl” 
olarak bilinir ve çevreye aynı ad verilmiştir. 

Uzungöl, ülkemizin yağmur 
ormanlarının bulunduğu, Soğanlı ve 
Kaçkar Sıradağlarının birleşim yerinde 
bulunmaktadır. Bu bölge aynı zamanda 
dünyada ılıman bölgede bulunan en yaşlı 
ormanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bol 
yağış ve nisbi ılıman iklimi sayesinde yılın 
her mevsiminde yeşildir. Demirkapı ve 
Soğanlı dağlarında tespit edilmiş 60’tan 
fazla endemik bitki türü bulunmaktadır. 
Yabanıl hayvan hayatı açısından da 
zengin bir çevre içerir. Uzungöl Özel 
Çevre Koruma Bölgesi’nde toplam 59 
adet memeli ve 250 adet kuş türü tespit 
edilmiştir. Burada memeli hayvanlardan, 
Boz ayı, Karaca, Kurt, Çakal, Tilki, Yaban 
domuzu, Vaşak, Porsuk, Sansar, Su 
samuru, Çengel boynuzlu dağ keçisi, 
Yaban keçisi vb. türler bulunmaktadır. Özel 
Çevre Koruma Bölgesinin bitkisel biyolojik 
çeşitliliğin saptanması amacına yönelik 
bölgede yapılan çalışmalarla, alanın flora 

ve vejetasyonu belirlenmiş olup, alanda 
125 alttür, 68 varyete olmak üzere 311 
cinse ait toplam 658 adet bitki taksonu 
tespit edilmiştir. Uzungöl bölgesinde ikisi 
kuyruklu kurbağa olmak üzere toplam 
sekiz farklı amfibi türünün yaşadığı 
saptanmıştır. 

Uzungöl de Ne Yenir

Uzungöl’de yer alan yerel işletmelerde 
Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini 
bizzat yöre insanları elinden pişen 
yemekler ile tatmak mümkündür.

Uzungöl de Ne Yapılır

Yaz kış, doğal yürüyüşlerin rahatlıkla ve 
büyük bir keyifle icra edilebildiği Uzungöl 
etrafında birçok yayla yer almaktadır. 
Şekersu, Demirkapı, Yaylaönü gibi adlara 
sahip bu yaylalar bölgeye gerçekleştirilen 
ziyaretlerin birçoğunun hedefi 
durumundadır.

Trabzon’da yer alan Uzungöl, Doğal Sit 
Alanı, Özel Koruma Çevresi ve Tabiat Parkı 
gibi koruma statülerine sahiptir

Kısaca söylemek gerekirse; yeşile, doğaya, 
temiz havaya düşkün doğa gezginlerinin 
mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden 
biridir Uzungöl.
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Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu, Fantastik

Ülke: ABD

Yönetmen: Bora Egemen

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Sezai Aydın  

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak 
için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak 
güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T’Challa’nın yeterliliği, Wakanda’nın ve 
tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve 
tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam 
biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal 
oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, 
duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da 
yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, 
annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna 
duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir... Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı 
filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı 
filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca 
Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor.

BLACK PANTHER

HADİ BE OĞLUM

FİLM
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Beyza Alkoç
İndigo Kitap

Zeynep Sey
Ephesus Yayınları

Özkan Kul
Uğur Tuna Yayınları

“Sadece bedenlerimizi değil, ruhlarımızı da karantinaya aldılar. Ne bu karantinadan çıkabiliyoruz, ne de birbirimizden ayrılabiliyoruz. 
Bundan sonraki tek savaşımız bu karantinadan kurtulmak. Kurtulduğumuzda da birlikte olacağız, ama özgür…Savaş bitti, ve biz sağ 
kaldık.Savaş bitti, ve biz hâlâ ayaktayız.”

Türkiye’nin en genç ve ünlü yazarı Ezgi Çora, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaklaşık altı ay boyunca komada kalır. Uyandığında son 
üç yılına dair hiçbir şey hatırlamıyordur ve zihninde kendi sesi dışında başka iki ses daha konuşmaktadır. Anılarını hatırlamaya ve aynı 
zamanda da gerçek benliğini bulmaya çalışan Ezgi’nin, zihnindeki diğer iki ses ile birlikte birçok zorluğa göğüs germesi gerekecektir. 
Gel. Gel ve kurtar beni. Sesini, yüzünü, kokunu hatırlamasam da gel artık. Seni istemediğimi haykırsam da sen gel ve kurtar beni; 
çünkü biliyorsun, sen dışında kimse kurtaramaz artık beni. Kurtarılmak için çırpındığımın, kaybolmuş ruhumu bulabilmek için türlü 
türlü oyunlar oynadığımın, tanıştığım her yeni insanın beni daha da dibe doğru çekişinin ve ölüme her an biraz daha yaklaşmamın 
hikâyesi bu.

Bardaktan boşanırcasına rahmet yağıyordu bu aşka.Belki bu dünyada kavuşamamışlardı. Ancak bu

yağan yağmurlar vuslatın habercisiydi. Vuslat değmişti artık yüreklere, bir yağmur serinliğinde

yıkanıyordu tüm günahlar. Bu dünyanın riyası bu dünyada kalmıştı. Zaman ve mekân üstü olan bir

aşka Hakkın eli değmişti.Ondan gelen davete hiç hayır demek olur muydu?Kavuşmak olmasa dünyada 

ki göçün adı vuslat konur muydu?

KARANTİNA

SİYAHIN BURUK TEBESSÜMÜ

VUSLAT YAĞMURLARI

KİTAP



Araç Markası : SCANİA
Araç Modeli : 2017
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : Karşılıklı
  Görüşulecektir.
Ekipman Markası : Erdemli
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 6m3

Araç Markası : FORD CARGO 1826

Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 21000
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : EKİCİ
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0

Araç Markası : RAVO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : PAKSAN
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 5,5m3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 150000
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : ERDEMLİ
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 8M3

Araç Markası : Tennant 636
Araç Modeli : 2015
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Tennant
Ekipman Modeli : 2015
Ekipman Kapasitesi : 1,5m3

Araç Markası : AZURA
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : AZURA
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 2M3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2017
Aracın Fiyatı : Karşılıklı   
  Görüşulecektir.
Aracın KM’si : 67.000 TL+KDV

Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 15m

Araç Markası : Johnston
Araç Modeli : 2012
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Johnston
Ekipman Modeli : 2012
Ekipman Kapasitesi : 1.8m3

Araç Markası : GREEN MACHINES
Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 80000 TL + KDV
Ekipman Markası : GREEN MACHINES
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0
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Yukarıdan Aşağı

1. Akademik bir unvan 

2. Anayoldan ayrılan yolun başlangıç noktası

3. Boru sesi

4. Alçak gönüllülük

5. Aynı amacı güden kişiler arasındaki çekişme, yarışma, yarış

6. Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum

7. Ağırlık ölçmekte kullanılan alet

8. Dingil

9. Tramvay sürücüsü

10. Anafor

11. Müzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti 

Soldan Sağa

1. Mayalanma.

2. Aristogratik yönetim biçimi

3. Ateş tutmaya yarayan metal araç

4. Ağ tabaka

5. Makam sırası,basamak,derece düzeni

6. Trabzon’un Çaykara ilçesinde,1989’da tabiat parkı kapsamına da  
 alınan,doğal güzelliğiyle tanınmış göl

7. Akarsu üzerinde yapılan bent

8. Geminin sağ tarafı

9. Mitolojide doğa tanrıçası
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Hamsiler yıkanıp, kılçıkları çıkartılır. Hamsilerin derisi dışa gelecek 
şekilde fırın tepsisine dizilir. Sonra pirinçleri tencereye koyup 
tereyağında kavurulur. Üzerine kuş üzümlerini, doğranmış soğan 
ve bütün baharatları serpip kavrulur. Üzerine 2 su bardağı suyu 
ekleyip kapağı kapatılır ve 15 dakika pişmeye bırakılır. Yeşillikleri 
de (dilediğiniz miktarda) kıyılır ve pilavın içine ekleyip güzelce 
karıştırılır. Bu şekilde hazırlanan pilav, fırın tepsisine dizilen 
hamsilerin üzerine boşaltılır. Pilavın üzerine de kalan hamsiler 
dizilir. Hamsilerin derisi dışa bakacak. Hamsili pilav fırına verilir ve 
180 derecede 35 dakika pişirilir. Hamsili pilav piştikten sonra sıcak 
olarak servis yapılır.
Afiyet olsun.

Hamsili Pilav
malzemeler hazırlanışı
• 2 su bardağı pirinç,

• 2 soğan,

• Dereotu,

• Maydanoz,

• Taze soğan,

• 1 çay bardağı kuş üzümü,

• 2 çorba kaşığı tereyağı,

• Yenibahar,

• Tarçın,

• Karabiber,

• Tuz,

• 1,5 kilo hamsi.

Bulmaca Cevapları
 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

21 3 4 5 5 5 5
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